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У К Р А Ї Н С Ь К І В І С Т И , 

СЕЛЯНСЬКІ ПОВСТАННЯ ПРОТИ БОЛЬШЕВИКІВ. 
(Із за-ьцведської гваети - Ш л я х ' ) . 

З Могиліва Подільського повідомляють, що на тилах бол 
вицьких війск в Київщині і на Поділю оперують, числен 
діли добре озброєних повстанців селян. Селянське понста 
збільшаеться наслідком иасильних реквізицій большевик 

Вісти про нові пдвстання на Україні підтверджуються ре-
газетою .‚Таліина Театая". Про 

ки умсіли вислати кавалерію і піше 
ііддержується тільки прн помочі пан 

( Києвом-ПолтавоЮ і Бахм;: 

повстанців болі 
війско. Зеліз 
іирних поїзді 
нерерваі 

П о 

НайвисльніЙшиЙ революційний рух на Черниѓівщині й Пол-
тавшині. , 

Н районі Полтави повстанчий загін в скїлькости ІООО людий 
інитпив під Кобеляками значні ВІДДІЛИ брльшевиків. Повстанці 
вис: лили ЗЄЛІЗННЧНЙ міст `на ріці Ворсклі.' 

Частина українських Січових Стрільців під проподом д-ра 
О ІІалієва подалася на Полтавіципу. 

Махно, про якого писали, шо 'він розбитий большевнками, 
.14.11' виходити із свого району К'атеринос.тав-ГуляЙ Поле і на-

падати на тил червоної армії. Один з відділів "Махна в 15.000 
лми зробив недавно напад на ста цію Грншино і захопив там 
богато всякого майна. 

Большевицькі репресії. 

Щоби придушити повстання українських селян на тилах 
:воєі армії, боль'шевики висилають окремі жандармські відділи, 
зложені з самих Китайців і Латишів. Ці відділи розправляються 
крокѓво з українським селянством; палять цілі села і не жаліють 
навіть жінок та дітий'. 

СТРАШНІ РОЗМІРИ ЕПІДЕМІЇ 
п а т н и с ж о ТИФУ у СХІДНІЙ 

ГАЛИЧИНІ. 

В момент, коли Поляки сяга-
ють захланним способом і в бо-
ЖЄВІЛЬНІМ засліпленню по без-І 
конечні іиперіялістичиі захвати! 
на Сході, на областях, які за-
вдяки безпосередній і посеред-
іші допомозі коаліції їм вда-
лось було іахопити, шаліє 
страшна у своїх розмірах` і т е 
страшнійша у наслідках еиіде-
мія ііятнисгого тифу. Про іПЄЇ 
іаговорив врешті світ. Полков-
ник амер. армії ГількрІСТ, який 
перебував в останніх часах на 
наших землях друкує про свої 
помічання обшщшн`й реферат 
н лондонськім „Таймсі" і роз-
пучливим голосом кличе о до-
іюмогу зазначуючи, що коли 
допомога не прийде Европі 
грозить страшна небезпека. Він 
між нншнмн каже, „Польщу 
навістила епідемія пятннстогоі 
тифу така велика, тцо подібної 
досі історія не знає. Політичне 
положеннє (-іс!) робить надію 
на ПОЛІПШЄННЄ положення про-
сто іллюзоричною. Найбільше 
лютує пошесть на галицькім 
Поділю,, а районі між Тернопо-
лем і Борщевом, куди постійно 
зі Сходу напливають.українські 
втікачі. За польським кордонам 
жде н'а поворот' міліон' людий. 
КваратггаННІ стації невисїарча-
ючі. Один лікар припадає п е р е -
січно на 150 тисяч мешканців, 
II. пр. в Тернополі згинуло від 
іарази а 12 ординуючнх ліка-
рів 10. Осталося при життю 2. 
В 1016 році начислено всіх хо-
рях на тиф в Галичині і Кон-
гресівці .44.000, в-лиияулому ро-
ці (1919) се число з'росл'о на 
231.000, а сего року - тільки н 
' ічні і лютім було хорих на тиф 
46.000. Школи позамикані. Тор 
говельне і економічне життя 
іавиерлО. Східна Галичина ви 
глядае немов кладовище. Пол 
ковник ГількрІст домагається 
установлення міжнародної ко-

іЄННЯ пошестнй на краї захід-
юї Европи - приеилка міжн.і-
юдноі комісії до Сх. Галичини, 
ка усуяулаб злочинну і катів-
ьку пол'ьську адміністрацію на 
іаиіій землі, а на її місце ио-
тавилаб чужу. Звертаємо ува-
у на сю обставину також на-
иим _м^нканськнм землякам 

Вчс.т.о4ілюємо горц'іў надію, 
що принаймні слова безсторон-
ного чуя.ннця завернуть їх на-
решті зі шляху взаїмної гризні, 
з якої їв маќЎть с и - : и вийти та 
згуртують біля справи помочі 
рідному краєви, на яку він вже 
так довго і на жаль досі 
безуспішно жде. 

УПРАВА ШДКАРПІТСЬШ 
УКРАЇНИ. 

(Угорсбкої Руси). 

Управа П'ідкарпатської Укра-
и має бути так уложена; На 

чолі буде стояти губернатор 
др. Жатковнч, заступником'ѓў-
берііатора буде др. Петро Г.рсіі-
фсльд, їм буде додане дорадче 
тіло: губернська рада, зложена 
з 14 ЧХЄНІв. Чотири члени бу-
дуть вибрані з поміж началь-

ініків громад. Ціла Підкарпат 
з.ка Україна буде п о д і л е н а на 
10 о к р у г і в , а кождий округ бу-
цс висилати одного з а с т у п н и к , 
go Г у б е р н с ь к о ї р а Д и . На кож-
цому з а с і д а н н ю сеї ради б у д е 
брати участь 3 референти . 
правом` г о л о с у в а н н я , так щч 
разом буде 19 членів. 

Губернатор має право іменў-
вати урядників дО шестої ран-

при і м е н у в а н н я х д о в н с ш о і 
р а я г и буде р і ш а т и г у б е р н а т о р , 
і з а т в е р д ж у в а т и Прага. Адміпі 
Т р а ц і ю ведуть референти кож 
юго міністерства. 

БОЛЬШЕЇНІКИ ХОТЯТЬ ' люся,щоби Пбльща сама вела 
БІЛЬШОЇ ПОЛЬЩІ ЯК переговори з большевнками. 

АНТАНТА. АлЄ щ о тоді за користь наі 
_ . , . ' 21 3 побідй; яку ми віднесли у і 
Деякі уступи віітЛоніди росій- великій війні" 
ськснх) савєтського правитель-

ђ№ТИ. 

для поборювання тифу на 
східних областях Польщі, в 
ќлад якої.пов$няі увійти пред-
тавники Англії Злучених Дер-
жав, Франпдї і Італії, з найшир-
іними повнонластями". 

Стільки чужинець. Він оче-
видно, не знає або яе хоче зна-
ти, що пошесть тифу Поляки 
навмисно і свідомо піддержу-
хлж, бо тим способом намага-
каться вкупі з арештами і пере-
f-тідуваннями — фізично зии-
щити український народ Схід-
н̀ої Галичяни. В нас є безконеч-. 
Не число доказів, що Поляки 
навмисно не дають тифозним 
околицям жадної' лікарської 
помочі. А розсадниками иеду-J 
от — се ті табЬри полоиених ( 
інтернованих, які Поляки rto-
творили на нашій з'емлі Для ка-

ЛЯХИ КОПЬ'ОНТЗУЮТЬ 
ХОЩЩННУ. 

Ніниіт, п. і. „Наше Життя", пол.іѓ 

І. 

іолиськс „Наше Життя" тто-
дає: 

Як нас інформують, в селі 
Худче, павловсьќої громади, 
мають виселяти старих аренда-
торів бувшого майоратського 

Савича і'ќраѓнців Кон-
стантина і Андрія Каліноп-
ськнх. {Зрати Калінопські три-
мали землю по контракті з 1909 
року — один 10, другий 12 мор-

Грунту, а перед самою вій-
пою мали отримати вже свою 
землю на власність через „Кре-
стянскій Банк". Вони побуду-
вались на своїх арендах і о'бза-
вел'ися` цілою господаркою. 
При відітупі Росіян будинки 
спалено Афскалями, так що пі-
сля того братам КаЛіновським 
прийшлося побудуватися' зно-
ву.. -. 

Ось коли вони вже з Велики-
ми зусиллями і тяжкою працею 
трохи загрелодарювались, гри-
їхав комісар земський п. Сур-
маи і заявив Каліновським, 'ще 
вони мають звільнити ділянки 
що обробляли вже більше 10 
років, бо землю Каліновських 
віддано вже польським кольо-
нісТам. На протести і ссидку на 
свої права до землі зі сторони 
Каліповських. оп. Сурмап ніби 
мав грозити усунути братів Ка-
ліноьських, з займаємих осель 
силою. 

Спроваджені кольопісти ма-
ють вже орати землю Калінов-
ських. . 

українського населення. Ратун-
ком від загяаДи, одинокою о 

П. 
Найзначнійші майоратські 

маєтки біля Холма, як.Локрів-
ка, Жолт`аіщі, Кривичі, Дегул-
тичі вже розпарцельовані. Не 
можна сказати, щоби тутешня 

Ілюдиість ссляйська була забез-
Iпечена досить землею. Перева-
жають серед селянства мало 
земельні. Одначе земельні ді-

тування українського народу ІІлянки пороздавані в більшости 

х,!фоітою'перед грозою ПОЦПІ- но.. 

зайшлим кольоністам мазурам, 
а місцеве селянство упосліджу 

САВЄТСЬКА РОСІЯ ХОЧЕ 
МИРА З ПОЛЬЩЕЮ. 

Велика Британія каже Польщі 
просити мира у большевиків. 

ЛОНДОН, 21. ЛИПНЯ, -_. Ве-
тика Британія радить Польщі, 
цобн попа просила мира у са-
вєтського правительства. Тою 
дорогою антанта хоче нереко-
иатИся о широѓти російського 
савєтського правительства, яке 
зазначило п своїй відповіли, 

) хоче миря з Польщею. 
ВЄЛИКа Британія відослала вче-
ра вечерОМ свою ноту до Мо-

3 достовір`них жерел до-
носять, що російська Торго-
вельна. місія находиться вепер 
п Ревалю і з огляду на иапру-

иу ситуацію не поїде до Лоіі-
дону. , 

У 3APUIABI ЗАПАНУВАЛА 
ДУРІПКА. 

Російське савєтське правитедь-
ство хоче зробити мир в Вар-

інаві з польським савеГським 
правительством. 

ВАРШАВА,- 20. липня. -
Польська столиця перебула 
знова одну неспокійну, повну 
н а п р у ж е н н я і боязии добу. С̀е 
напружеішє заспокоїла до иев-
иої міри новинка, яка, хотяй 

Польщі не є дуже прнхи.ть-
, .говорить, що російське 
тське правительство хоче 

мира з Польщею, але заклю-
(тть його п Варшаві з полЬ-
.кою савєтською республіко-

Ся новинка . принесла поль-
.кій столиці, як взагалі всему 
ольському народови трохи 
олекші. хотяй в урядових кру-
іх дурійка триває дальше. 

БОЛЬШЕВИКИ ЗБЛИЖАЮТЬ-
СЯ ДО ВАРШАВИ. 

Лмерй^ановгтЛйі Легіон` ноіш-
леиьмн 'іі своїм :нога"- ідеє 

знати,11 -
ПАРШАВА, 20. липня. Під 

сей час ведеться завзята 
ротьба коло Городна і Ковеля, 

тќих таерДИТгЬ, які боро 
приступу до Берестя Ли 

ТОВСЬКОІ̀О, 'де` МІСТИТЬСЯ голсп 
іѓ# осідок польської армії, 

н Больиїевнпька кавалерія па-
ходнться' коло Білостока, 
миль від Городна а 125 миль 
від Варшави, затим і вона під-
'ходить щораз близше до Бс-
рестя Литовського. 

В наслідок Так скорого па-
ступу большевиків, амерИкан-
сьќиій легіон, ятчіій складається 
з яких 100 Американців, пові-
домпв американських цнвіль 
них горожан, щоби були ѓото-
ві покинути місто, як зайде 
більша небеспека. 

БОЛЬШЕВИКИ ПЕРЕХОДЯТЬ 
ЛІНІЮ, ВИЗНАЧЕНУ 
' АНТАНТОЮ. 

Антанта являється в скрутнім 
положенню. 

ВАРШАВА, 20. липня.—Най-
важнійшим фактом в сій новій 
ситуації є те, що російські са-
вєтські війска перейшли лінію, 
яку'.визначила мирова конфе-
реиція в Версалю і 'ЯКУ аитанта 
поставила було в своїм жадан-

(ию завіціення оружа з Поль-
щею. Антанта грозила, що коч 
д'и' больШевИки перейдуть тую 
лінію, тоді' нона поепішить 
Польщі з номочію з всіми ти-
ми средствами, які буде мала 
АОрвзпорядияости. Тепер вЛа 
сне большевики перейшли на 
територію, яка безперечгіо `̀  
полі-ською, бо заселеиа ЃТо. 
ками. ' 

БОЛЬШЕВИКИ В КОНТАКТІ 
з н і м ц я м и . 

Східна Прусіи не робить боль-
шевикам великої надії. 

ВАРШАВА, 20. липня. Те-
пер мають большевики отворе-

дорогу до Східньої Прусії. 
Д о р о г у сю промостила боль-
певнці.ка кавалерія переходя-
іи ріку Нємен і забираючи в 
воє п о с і д а н н є Су валки і Ав-
л-стову. З самої 'східної Пру-

сії больіпевикн будуть мати 
мало корнети, в то тому, шо се 
край П е р е в а ж н о рільничий і па-
селеннє консерваЯивне.' Однак 
(ракѓ, що Росія моЖс тепер б е з -
посередно ЗКОСИТЯСЯ з Німця-

є вже тепер велике зна-
Коли б о л ь ш е в и к и "Асу-

нуться трохи дальше на нопуд-
е в Німеччину, то там якраз 
підуть відповідний елемент. 

БОЛЬШЕВИКИ ЗЛОМИЛИ 
НОВИЙ ДОГОВІР З 

ЛИТВОЮ. 
Забрали Вильно, але не хотять 

' віддати його Литовцям. 
ЛОНДОН, 22. липня. - Д е -

сшр з Ковна, з середи, до ;.н-
ліЙСЬКОго часопису „Ді Дейлі 

Мейл" говорить, що б о л ь ш е -
пе хотять піддати Ві'льна 
ШЃЛИ, а то на підставі мі-

л і т а р н и х О п е р а ц і й , які такого 
'ану вимагають. Д а л ь і ь е д е н е -
а говорить, що б о л ь ш е в и к и 
ш р о в а д и л и в місті піп.іліну 
Ірану, по.мимо того, що Лн-

говпі протестували. 
Між ннпіим депеша додає, 
о мілітарна кооперація, про 
:у доношено з Москви не є 

п р а в д и в о ю , бо литовські пін-
Вилвиі не хотять піддати-

ся р о с і й с ь к і й в і й с к о в і Й у п р а в і . 
Таким чином б о л ь ш е в и к и з.то-
іилн мировий договір з Ли-
вокт, хіба що його опісля на-
равлять. 

БОЛЬШЕВИКИ НА ІаІМЕЦВ-
КІРІ ГРАНИЦІ. 

В Німеччині метушня. 
БЕРЛІН, 22. липня. — „Ро-
ісі.ка кавалерія на німецькій 

границі!" се найбільше сенза-
ційна ністка, яка від ХВИЛІ у-
падку Городна прийшлп до 
Берліна. Заняття ПольщіТѓоль-
нгсвиками увяжається в Німеч 
чині ва неминучий фпкти, якиѓ 
принесе німецькому народови 
давно ожидані бажання. 

Всі, від нанскрайнійших ко-
муністіп до найбільше зацофа 
них консервптистів в̀  Німеччині 
продумують над тим, якби то 
використати большевнцьку по-
біду. Німецький кабінет мав 
тайну нараду, на якій постанов-
лено домагатися від антанти 
збільшення німецької армії, а 
бо, коли се lie вдасться, то най-
менше жадати звороту полі-
сьКих провінцій, які Передтпм 
належали до 'Німеччини. 

Позатим Німці сподіються 
що побіда большевнкїв спри-

великі зміни мирового 
Договору, який заключено. В 
Версалю. `Взагалі вся Евро`па 
сподіється другої великої сві-
Тової війни большевизмў з ре-
акцією. , 

АНТАНТА БОЇТЬСЯ СОЮЗА 
р о а і з НІМЕЧЧИНОЮ. 

Франція к а ж е , що тепер з а н і з 
но помагати Польщі. 

ПАРИЖ, 22. липня. — Фран-J 
ція до Крайиої міри нерестра-
шена наїздом большевиків на 
Пол'ьщу. Вона каже, що поміч 
Поміч під теперішню хвилю є 

і.заліз:ю. 

ства на ноту Нелітної Британії. 
ЛОНДОН, 21. липня. — Жад-

, ржу аз 
редруковува 

иа капіталістич 
На часописі, не 
ла відповіли російської 
тзєтського правительства на по 

великої Британії, а то для 
того, що сам,! віг.овідь є дуже 
дбвга, розумію уложеиа і крім 
ного днпльоматичного значін 
іа має також ціли агітаційні 
`оціялістичннй часопис „Ді 

Дейлі Гсралд" подає д̀ ѐ Ігкі у-
ривки тої відиовідн, де м'іж иіі-
шпм говориться: 
. 1 ІРШЦ) Британ in іхоне. д о п ро -

Ійзад^тідйр, міша Між .Польщею 
саветтдькою Росією, а то для-
ого, що вона боїться, щоби 
ингтське правительство само 
ото не зробило, як то воно 
же зробило з деякими сусід-

ними державами, бо тоді Не-
лпка Британія стратилаби пся-

і притенсії до Польщі. 
Велика Британія прОпонуто-

и мир а Полицею виступає я-
ко мілітарна воююча сила, пані 
всего світа, а Польща, се лише 
терен де розіграються інтереси 
непоборимої Великої Британії. 
Російське савєтське правитель-
тво не признає ніякої мілітар-

ної сили і знаючи, що працю-
кляси Польщі бажають ми-

ра таксамо як і працюючі кля-
и Росії, само той мир яаклю-
ить. 

Росіїісі}Ке савєтське прави-
телт^тво розуміє добре, длячо-
го версальський мир так ганеб-
но визішчив п`ольську східню. 

іинцю. Антанта хотіла відда 
тую часті. Польщі під вплив 

російського контрреволюції 
ного капіталізму, який там по 
невдачах в Росії згуртувався, 

їм зробив версальський мир 
и Польщі "велику несправед-
вість. Савєтське правнтель-

ство має готовий пляп після я-
).тьські границі будуть 

більше справедливі. 

НІМЕЧЧИНА МУСИТЬ БУТИ 
НЕЗТРАЛЬНОЮ. 

Не сміє вмішуватись в поль-
сько-російську війну. -

БЕРЛІН, 21. липня. — В ко-
іунікаті, який видав німецький 
ряд, е зазначено, що Німеччи-
іа мусить бути невтральною 

відносно польсько-російської 
війни. Сю заяву підписав пре-
зидент Еберт і'міністер загра-
пичнихіеправ Сі.моііс. 

ЛЛОЙД ДЖОРДЖ КАЖЕ, ШО 
БОЛ мігшими й о г о о ш у 

КУЮТЬ.' 
Большевики говорять скорше 
до бритійського пролетаріяту 

ЛОНДОН, 21. липня. — Брп 
тіііськнй прем. Ллойд Джордж 
явився нині перед палатою де-
путатів, щоби пояснити тепе 
'іпіню ситуацію, а головно від 
орідь большевгікіп.` ` 
Між иншнм зазначив він, що 

большевики говорять до НЄГСі 
не як до дипльояата, але звер-
таються до бритійського про-
лєтаріяту. Я-думаю — говорив 
вій — що російське савєтське 
правительство не має правѓ 
диктува'і'и Польщі, яке має бу 
ти польське правительс'тво. Ми 
створили Польщу на мировій 
конференції, яко одиноку пе-
пегороду між большевнками а 
рештою Европи і обовязалиЄя 
боронити тої Польщі. Тепе`р, 
коли і большевики заберуть1 

-Польщу, тоді полупаться з Нім-
цями, які радо'пійдуть проти 
нас, бо се означає, що Вони по-
збудуться обовяЗкІв зглядом 
нас. 

Тепер конечно нам — гово-
рив дальше Ллойд Джордж — 
разом з нншими державами ан-
танти зорганізувати в Польщі 
яких 300.000 жовнірів і доста-
вити все потрібне до війни, бо 
коли Польща впаде, Тоді вся 
Европа явиться в кліщах 'боль 
шевКЗму. Я не конечно на тім І 
полягав, щоби мирова конфе-
ренцїя відбулася в Лондоні. Я 
хотів за всяку ціну мира. Я ста-
равси запросити на мирову 
конференцію також Чехосло` 
вачч'ипу і Румунію і тою доро 
гою ос'ягнути мир вмілій Евро 
пі. Однакож я тепер не против-

ГОРОДНО ВПАЛО, А ВАРША-
ВА ПЕРЕД УПАДКОМ. 

ВАРШАВА, 20. липня. — А-
мернканці1 що перебувають в 
Варшаві відсилають свої Жінки 
на захід. На рчізі сподіються, 
що большевики прийдуть з` ан-j 
тантою `до якогонебудь поро-
зуміНня. Польський урядовий 
комунікат доносить, іцо боль-

ики заняли ГороДнО і ско-
ро посуваються дальше на по-
лудне, в напрямі Варшави. 

Большевики виготовили стро-
иіі плян уведення с-вітѓького 
режіму в Польщі. 

Депеші які приходять сюди 
Берліна вказують, що Німеч-

чина громадить свої війська На 
ідннх гранпцях не так в ціли 

власної оборони як в ціли по-
ючі большевнкам. 

Зиова депеші які приходять 
Варшави втгазують на стра-

іенну` деморалізацію польсько-
о війська і поліських селян, 
ііж якими є загальне переко-

наннє, що большевики вскорі 
получаться з Німцями і випові-
дятч, війну Всему світовії. 

ВРАНҐЕЛЬ І МАХНО ТАКОЖ 
ЩОСЬ ПЛАНУЮТЬ. 

Большевики визначили 10 мі-
ліоніѓ, рублів за голову Махна. 

БЕРНр, (Швайцарія, 22. л и в -
і. 5 України звідомляють, 

що там відбуваються великі 
приготований до боротьбі з 
большевнками, Генерали Вран-

і Махно злучились разом і 
задумують здобувати Україну. 
" вістка, що большевицькі 
іроводирі визначили 10 міліо-

в рублів за голову Махна. 
В Теряополи відбувся вели-
вий похорон голови україн-
кого генерального штабу 

Мпхяовського, який поляѓ в бо-
тьбі з большевнками. 

АНТАНТА ДУМАЄ, ЩО ПОЛЬ-
ЩІ ТРПБА ПОМАГАТИ. 

Деякі аитантські офіцери вже 
на польськім фронті. 

ПАРИЖ, 22. липня. Авто-
рітстні круги оповіщають, що 
антанта задумала помагати 
дійсна потреба. 

До Польщі виправилися дві 
ісії, бритійська і фрапцуська, 
кі мають псревідатися. якої 

помочи потребує Польща. В 
слід за тими місіями пійіпли та-
кож аитантські висші офіцери 
забираючи зі собою деякі воєн-
іі інструменти.(?) 

АНТАНТА ХОЧЕ ВТЯГНУТИ 
АМЕРИКУ ДО ПОМОЧІ 

ПОЛЬЩІ. 
Державні уряляикя предви-

джують другу європейську 
війну. 

ВАШІНГТОН, 22. липня. — 
Американські державні уряд-

ники висказали нині свою е%ри-
ватну опінію тіа ситуацію, НЦН. 
остапнимн днями запанувала в 
Европі, заявляючи, шо всі ті 
чнтшки. які склалися на тепе-
рішне положеннє предсказу-
ють велику війну європейську. 

Аме`риканські офіцери є того 
переконання, що сама Англія і 
Франція Не всилі дати Польщі 
тдку, поміч, якої вона під сю 
хвилю потребує. Деякі дипльо-
МаТи держав антанті-' заявля-
ють, що коли ро'сійським тЗоль-
шевикам удасться зєднати Ц-
мсцькі радикальні, елементи до 
-ооперації, тоді Америка бсз-
перечно вмішається і дану си-

щію. Покищо Америка сто-
іть здалека і лише всему при-
глядається. 

ЧЕХИ ДОМАГАЮТЬСЯ НАЩ-
ОНАЛІЗАЦІІ ПРИВАТНО! 

ВЛАСНОСТИ. І 
Масарик сірить, що тою доро-
гою прийде до цілковитого по-
розумїшія між Чехами 1 НЛмцй-

ми. 
ПРАГА, 20. липня. — Презн-

дент чехословацької республі-
ки, Масарик, в своїй розмові з 
`мернкаиським кореспонден-
ом сказав, що Чехословакія 

щораз більше клониться до на-
ціоналізації або срцік.іізації 

риватної власносги." 
Теперішні вибори, — гово-

рив президент — вказують, що 
нарід бажає такої соціяльіюї 
системи. Се означає, що вся 
індустрія і торговлн, яка мала 
доси характер приватний, має 
перейти в посіданнє держави, а 
то значить в посіданнє чехо-
словацького народу. З той спо-
сіб робітники буд'уть співвла-
стителями банків, фабрик і т. д. 
і будуть покористувались до-
ходами тих підприємств. Се 
спричинить конечні економічні 
перевороти, а то длятого, що 
деякі робітники вже до сего 
дозріли а деякі ні. 

Звертаючи розговір на тему 
відношення Німців до Чехів, 
президент Масарик заяг.ив, що 
дорогою еоціялізації чи наці-
оналізації прийде також до о-
статочного полагодження не-
порозумііши між тими двома 
націями в чехословацькій рес-. 
публіці. 

Англія ВИСИЛАЄ l H д ж ^ й - н ^ 
ВІЙСЬКА ДО МЕЗОПОЇв%Ни. 

Заміряє ними здуситп араА-сьім; 
повстаігно. 

ЛОНДОН, 20. липня. - Ан-
глія забираг з Індії велику силу., 
війська і відсилає його на помічм, 
бритійський війська в Мсзопо-
тамії, де вибухло велик'е пов-
станнє Арабів. Так заявив нині 

ілаті депутатів Чорчил, бри-
тійський міністер війни. При 
тій пагоді сказав нін, що бри-
тійськнй гарнізон в Ромейка 
держиться і дальше і дістає 
підмогу пітаками. 

І`орожанські ПАПЕРИ 

идас кождому многп клопотів Одначе сі кло-
, коли кождиП уГлгяючнйся о горожанські ѓа-

пери вже заздалегідь підготовить себе І по-тіакомігтвсв з 
вимогами, які ставлять власти ѓгри вношеиню аліікації І вн-
жічі іте-чігнх і лругтгх яапе-ів. 

Луал практичніші" і поучаючими про ті всУ'̀ сп'раніі е 
новопндані публікації в атггліяськІА мові, злллжені д.Љ Іграк-
тичного ужитку для яегорожаіі І тпх, що Мало зпаютЧ''4нт' 
г.тійську мову. ' 

Сі кпижочки е відповідні для птліготовавчтлс шкЬі прЙ ' 
Горожанських Клюбах та і в хаті саномў можна апвчптнсь 
все потрібне без Ьомточи другого. 

Книжочки в лекціями для убгаючнхся о горожаиЄькі 
папери: " 

П А NEW EaNGLISH SYSTSM FOR NEW AMERiOAN 
CrrrZBNS. перц.а часть -50 цнт. 

2) A NEW KNGLISII SYSTEM . FOR hrtrTW AMERICAN 
CITrtBNS, друга часть . . ' 75 пит. 

Кшіжочкн'для по-накоилеиітся з англШськоЮ мовою.; . 
1) BEGINNER'S feOOK. лля мущин 60 жит. 
2) nEGINNBR'S BOOK, для женщин ЄОцЯі. 

Иовіісші публікації зісталн впдвиі спеаіяльио ЛІТІ НМ-, 
грантів, а зладив їх Ф. Г. Ла Гвардія, буашіП HOW Vet Неўї 
і презцдепт Міської Ради міста Ню Иорку. 

Сі кяижхзчки можна набути а ктттарті 
ЛТГТЬІЃ. 83 ЬПАХП ST.,'JERSEY СГГГ, X, J. 
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Україні, тільки змінено їх на-
зви відповідно до нових часів. 

Московщина обдарила Укра-
ну „головним комісарем", Ру-

муном Раковським, а польська 
партія на Україні посадила у 

_ Варшаві упавшого голову у-
Entered aj'aecond-CLASS MATTER MARCH 30, 1911, AT POST OFFICE AT Jersey C I T X J . " 3 8 1 4 0 ' Директорії, Петлюру, я-

"^ко „головного отамана". 
І має Україна і „головного 

комісара" і „головного отама-
на"% 

Один дістає розкази з Мо-
скви, а другий з Варшави. 

Один править при помочі 
російських віиск, а другий хо-
тів правити при помочі поль-
ськнх війск. 

Один, як колись Брюховець 
кий ніби дуже великий демо 
крат, а властиво великий дема 
ѓоѓ, а є послушником Москви, 
а другий як Тетеря є наймитом 
Польщі. 

Брюховецького була вибрала 
Чорна Рада, бідне козацтво, за 
те, що він в бесідах був вели-

ий демократ, але як став був 
гетьманом, так пійшов на служ-
бу Москві, нарід Українн об.то-
жив тягарамн для Москви, на 
Україну тягнув московські вій-

з і т. д. Таксамо Раковський 
словах великий демократ, а 
України вивозить добро в 

Московщину, на Україну тяги{` 
московські війска і вірно СЛ; 
жить Московщині. 

І як Тетеря був віпчим наймі 
том шляхетської Польщі, так 
теж і Петліррд.н аірщім найми 
тоЗи теперішньої шлихетської 
Польщі- - і " 'Н ч 

Руїна Іі.овуорі'Іл'.і'сЬ #$',Украї-
.до слдвд- 1 ",,„,,'. 
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ЧИ ІСТОРІЯ ПОВТОРНЕТЬСН? 
РУЇНА. 

Богато случаїв з теперішньо 
ѓо часу або-з недавнього мину 
лого показує, ЩО історія по 
вгорнеться, і то повторяється 
доволі часто. 

Хочемо сказати кілька с. 
про „руїну" на Україні та п 
теперішні відносини на Украі 

По смерти великого Богдана 
Хмельницького (1657) настали 
на Україні сумні часи, які нарід 
дуже влучно назвав руїною. 

'Українське громадяство по-
ділилось було на дві части, з и` 
ких одну творили біднійші вер` 
стви народу (партій народна 
зложена з селян і бідніііших 
козаків), а. другу богатші вер 
стви народу (партія панська 
зложена з козацьких, старшин 
богатнх козаків, шляхти, мѓтцан 
і духовенства). Перша па 
народня, мала на меті бор 
ти свої економічні інтереси, але 
що сього не вміла зробити 
підлягала своїм політнч 
провідникам, які її звича 
використовували для своїх і 
бистих цілий. Друга партія, 
панська, тягнула до Польщі, де 
власне були панські порядки 

Такий, поділ на партії був би 
навіть корисний, як би тодіш-
ня боротьба на Україні кінчи-
лась на боротьбі внутрішній 
бо вона була би вияснила паро-
дови кля'сову ріжницю двол 
партій і довела би була до кля 
сового освідомлення та до вве 
дення суспільної справедливо 
стн. 

Але та боротьба тільки посо 
бляла ворогам-сусідам, то - ( 
Москалям і Ляхам, які стара 
лись її вихіснувати для свої? 
цілий, іменно для загарбання 
українських земель в своє по 
сіданне. 

Треба тямити, що" власне то 
ді, по Хмельницькому, в часі 
руїни, провідники тих дво? 
партій на Україні тягнули іі тс 
до Москви то до Польщі, вмо 
тували її у війни, а навіть до 
вели до поділу України на дві 
ворожі части, східну і західну, 
які взаїмно проти себе вою-
вали. ` 

То була дійсно велика і стра 
шна руїна на Україні. 

З часу руїни памятний син 
Богдана Хмельницького Юрій, 
якого козацька старшина була 
вибрала гетьманом ще за жит-
тя батька, але який зараз по 
його смерти уступив. 

По усуненню козацькою 
старшиною молодого „Юрася, 
який був иеспосібяий 'на кер-
манича держави, козацька ра-
да вибрала гетьманом України 
Івана Виговського, котрий пра-

Нв Правобережній Украй 
уступленню Хмельннченка був 
спершу; гетьманом Павло Тете-

(Моржковський), який був 
знарлдєм Польщі і її наймитом 

иевдачній виправі НА Ліво` 
бережну Україну він зрікся 
гетьманства в 1665 році і' 
до І Іольщі. 

По Тетері на Правобері 
Україні став гетьманувати Пе-
тро Дорошенко. Був він 

нергійний і талановитий 
ік і державний керманич, 
поставив собі був 

дачу своєї політики ск 
іуїну па Україні." Хотів 
.ннити розділену Лівобережну 
Правобережну Україну, в од 

у державу; усунути з Лівобе ІЕЖА московські залоги, і до` 
іўти від Польщі західні 
ііські краї: Волинь, Поділе, Га-
іичину і Холмщнну. 

На Лівобережібув тодігетьма 
юм Іван Брюховецький (1663-
6fi8). Він поки став гетьманом 
іув дуже великим демократо: 
гетьманом став з вибору Чор 

юї Ради (головно голоса 
І ростих козаків), але як став 

гетьманом, здирав бідний нарід 
і цілком пійшов на' службу Мо 

Џкьі. Збунтувався проти' Мо 
скви, аж коли вона Андрусів 
ською умовою (1667) віддала 
була Польщі цілу Правобере 
ну Україну разом з Києвом, 
били йоѓр козаки, коли Доро 
шенко був з Правобережа ВН 
правився НА збунтоване Ліво 
береже, щоб обі части Україні 
злучити в одну республіку. 

Петро Дорошенко гетьману 
вав 11 літ (1665-1676) і весь ча 
воював проти заборчої Мо 
СКОВЩИНН. Та його сили були 
заслабі, головно тому, 
країна НЕ була зєднана, 
ла розбита. 

Хотів він опертись'на помоч 
Турків і кримських Татарі 
поміч була безуспішна. Оста 
точно рабункн Турків на Укра 
ѓні - .як за Виговського рабун` 
ки Ляхів — обурили населенню 
проти Дорошенка і він НЕ м' 
дальше встоятись у війнах прс 
ти Москви і Польщі. Загину 
НА засланню в Московщині. 

Потому НЕ ішло до ліпшого, 
бо ца Україні вже НЕ було ЛА 
дуЧ̂ а' вороѓн Українн кріпіѓгалн 
аж дійшло до того, що Росія 
виросла у могучу імперію, 
НА довгі літа поневолила Укра` 

вив всего тільки два рої 
(1657-1659). В другому році 
свого правління він зробив У: І СЬКОЇ'"ЦЕНТРАЛЬНОУирадУи1 
S , 3 Польщею в Гадячі кермою Михайла Грушевсько 
(1658), але коли Ляхи зачали -о, і з а нею станув був весь на 

Освободженнє України прйй 
шло аж тепер, коли революція 
зломила ворогів Українн, що " 
неволили' століттями. 

По революції руйнуючій, я 
знищила старий лад неволі на 
.Україні, зачалась революція 
творча, будуюча, яка будувала 
новий, вільний лад на Україні. 

Була вона в руках Україн-
п ід 

далі, історія знова повто 
рветься, бо велика російські 

перін ше не пропала. Вона 
знов захоплює цілу Україну 

Розбитѓе польської імперії 
Росією — се є добро для У 
країни, бо Україна стратить од-
ного ворога, але се ще не ко-
непь руїни на Україні. 

Україна не хоче знова попа 
стн на цілі століття в кліші ро` 
сійської імперії'. Вона не хоче, 
аби її руїна пртодонжалась в 
безконечність; аби її дальша і-

`рія була писана і диктована 
в Москві. 

Україна хоче нового життя, 
зиа хоче дійсної волі. Хоче 
ма собою правити з Києва, 
не з Москви. Хоче, аби її сво-

боди боронили її сини укра-
їнське війско, а не аби ті сини 
ішли в Московщину, а нідтам 
находили на Україну москов-
ські салдати. 

За тою волею України сьо-
годня вже не стоять ані „голов-
ні комісари" ані „головні ота-
мани", а тільки прості селяни. 

Вони незрушимО стоять при 
свойому. Бо'рються за те, аби 
самий український нарід пра-
внв у себе на Україні, і ноти бу-
дуть боротись, поки не осяг-
нуть своєї цілії. 

Поки не скінчиться руїна на 
Україні. 

Українська інтелігенція в ста-
рому краю і всі Українці в А-
мериці повинні стати разом з 
українським народом до бо-
ротьбн за волю України, за 
скінченне нової руїни. 

Коли Україна і Галичина бу-
де вільна з польського наїзду, 
тоді весь україськнй нарід му-
снть обединитнсь передівсім 
для сеї ціли, аби скінчилось у-

(ч̀ке раз на все ианованнє Мо-
гкви над Києвом, а з тим аби 
СќОїчилась вже раз руїна. 

Горе тим, що приложать сво-

Дня 25. червня мннае рік, як 
Найвисша Рада Мирової Кон-
ференції сповнила стра'шний 
злочин над українським наро-
дом Східної Галичини. 

Пригадаймо найванжійш 
факти. 

Дня 19. 'червня 1919 р. Най 
исша Рада телеграмою, яку 
їдписалн Вільзон,, Ллойд 

Джордж, Клємансо і Орляндо, 
завізвала Поляків і Українців, 
які вели війну в Східній Гали-
чині, припинити бої. додаючи, 
що вона, Найвисша Рада, буде 
посередничити між Поляками й 
Українцями в справі заключен-
ня перемиря. 

Українці послухали зазиву 
Найвисшоі Ради і предложили 
Полякам завішений оружя. По-
ляки це предложення відкнну-

Так з вини Поляків бої и'е-
ПИСЯ далі. 

ичасом Найвисша Рада в 
Парижі утворила комісію під 

роводом геп. Ботн, яка мала 
занятися справою польсько-
українського перемиря. ЦЯ ко-
місія, вислухавши польський і 

країнських делегатів, предло-
ѓснла 12. травня 1919 р. обом 

сторонам проект перемиря. 
засіданню К'омісії К 

травня 1919 року українська де-
заянила, що проект 

приймає. чи 
ге польська делегація 

проект відкинула. Зробіит# цс 
Очевидно т о м у , шо Польщн, ді 
тавши від Франції армію Гал 
ера, розпочала в Східній І̀ ѓ 
ичині офензиву і сподіваласі 
Ю Українців зовсім переможі 
ЃЖЕ НЕ буде потребуват`и з НІ 

їй годитися. 
Не змігши через відмову По 

приналежности; час, в 
якім це право буде виконане, 
означить Антанта або орган, я -
кому вона передасть пбвно-
власть". 

Отже Найвисша Рада обіця-
ла Польщі, щу віддасть їй Схід-
ну Галичину на довший час, а 
український нарід дістав обі-
цянку, що Польща буде над 
ним панувати на основі окре 
мого` до'говору, яким буде за 
бсзпечена автономія Східної 
Галичини, а опісля Східна Га-
личина зможе виконати право 
самовизначення. 

Так Польща панувала в Схід 
ній Галичині, пишучи ўкраїн 

ь к и й нарід розстрілам^ шнбе-
іицями, тюрмами, 'таборами 

для інтернований, заборонами 
ќарійського слова, безробіт-

тям українських урядовців і 
робітників, забороною кунува-
ти українським селянам землю 

зсіма можливими способами. 
А український ‚нарід ждав на 

іномію і право самовизна-
ія, обіцяні Найвисшою Ра-

д о ю . 

нищити „союзну" Украі 
нарід підняв протії них пов-
станнАЛяхи його розстріляли. 

Псгжмерти Виговського Ю-
рась Хмельницький ще раз вер-
нувся до булави і гетьманував 
пять літ (1659-1663), але Мо 
скалі так були ним опанували, 
що МоаЛза за нього вже була' 
неподільним господарем па У-
країні. Ізза того він самий усту-
пив і шукав помочі у Турків 
проти Москви, але Турки його 

По Хмельниченкови Україна 
поділилась на дві части. По лі-
вому березі Дніпра (на східній 
Україні) вибрано одного геть-
маиа, а по правому (в західній 
Україні) вибрано другого. 

З того часу настав поділ на 
Лівобережну і Правобережну 
Україну. Лівобережну часто на 
зиваио теж Гетьманщиною, то 
му що, там найдовше були геть 
мани, _ j 

і Хмелі род, як се було 
кого. 

Здавалося, Україна зєдинена 
іде до одної ціли — до дійсно-
го освободження усього укра-
їнського народу. 

Йле не 'довго так було, 
овторилась історія. Прий-

шла руїна. 
Прийшов наїзд з Московщц-

ин і повторилась московська 
політика на Україні. Зразу 
прийшли московські больше-
вики, а потім, царські посіпаки 
зі Скоропадським. 

Коли революція розшири-
лась далі на захід і увільнились 
також західні українські землі, 
а заразом прийшов до життя 
другий ворог України — Поль-
ща, повторилась дальша істо-
рія руїни. Україна поділилась 
на дві части: Одна часть тягну-
ла до Москви, друга до Варша-

вапТгя Мђсквн над Києвом, для 
іГродонЖення`р?+нЧі на Україні! 

Коли нові часи, нова історія 
принесла волю і незави 
навіть маленьким народам, то 

на належиться і великом 
родовії українському. 

Але вона сама не прийде. її 
треба здобути і взяти. 

Не політикою польською або 
псковською, але українською. 
Московщина може бути хви-

левим союзником України у 
війні, але постійним господа-

України в часі мира не сміє 
бути. 

Український нарід був би не 
достойний зватись народом, 
би на се згодився. 

Бо правннм господарем У-
країни може бути тільки у к р а -
їннькин нарід. 

І тільки тоді скінчиться 
ва руїна. 

А Україна стане вільної 
лише з назви або в пісні, але 
по правді. 

коли по 
ійна ведет 
:, що Полі 

е хотять згодитися 
еремиря, я р е д л о а 

ПОЛЯК 
чити І 

І НАЙВИСШОІ РАДИ, ТО І ІАІІ-РАДА ЗВЕРНЕТЬСЯ ПРОТИ 

оли-б НАЯВНЕ 

Одна 

Найв 
Т̀ЛЛОСЯ : І НЕП 

Навіть двох „гетьманів" дано 

ДО ХВАЛЬНИХ БРАТСТВ, TOBA-
РИСТВІСЕСТРИЦТВ ТА ЧЛЕНІВ 

У. Н. СОЮЗА, 
Позаяк богато відділів не 

прислало відголосованого Ре-
ферендум в справі календара 
на рік 1921, тому пригадується 
отсею дорогою, що речинець 
минає з днем 31-го Липня 1920 
року. Кожднй відділ повинен 
висказати свою гадку, позаяк 
від членів залежить, чи такий 
календар має бути чи ні. 

Роман Слободян, 
гол. рек. серк. 

Рада доти побииа-
лася за польсько-українськсмто-
ремиря, доки боялася, що У` 
країнці побють Поляків. 

Згад'ана телеграма Найвис` 
нюї Ради з 19. березня 1919 р 
була вислана тому, що тоді По-
л'якам грозила небезпека, щі 
Українці викинуть їх із .'її.вона 
Отже Найвисша Рада взивала 
припинити убої, шобц вратува-
тн Львів для Поляків. 

Та коли Найвисша Рада по-
бачила.'що Поляки бють Укра` 
їнців, тоді ііі уже зовсім не бу-
ло пильно припинити бої, спи-
нити пролив людської ќрови 
Ні, вона спокійно жд'ала, ан. 
Поляки'зовсім переможуть У` 
крапіцін і опанують цілу Схід-
ну Галичину. 

'А коли це сталося, Найвис-
ша Рада рішенням з 25. червня 

19 р. уповажнила Поляків за 
їй цілу` Східну Галичинўи зна 

п'окрила своїм іменем 
ібій, яжого дов.ерш'н.т}ї'.'ГІо-
:н на українськім 'народі 

Східної Г`аличини. 
Рішення Найвисшоі Ради з 

25. червізя, иеб то документ, 
яким Наісвисша Рада сповнила 
злочин на українськім народі 
Східної Галичини,'звучить: 

„Щоб Забезпечити особи й 
маєток мирного населення 
Східної Галичини перед небез-
пекою, яка грозить від боль-І 
шевнцьких банд, Найвисша Ра 
да рішила уповажнити сили 
польської республіки вести да 

іпераші аж по ріку Збруч. 
Це уиоважнення 'нічим ік 

пересуджує рішень, які Най` 
Рада прийме пізнійше, 

щоб упразильнитн політичнії" 
стан Галичини". 

Цим рішенням Най-висша Р; 
да віддала Східну Галичину пі 
війскову сікупацію Польщі. 

Дня 11. л'ипня 19ИГ`р. Най-ВМСША Рала прнняла нове рі 
шення в справі Східної Галнчи 
НИ, рішсшня, яке мало за ціль 
закріпити панування Польщі 
над Східною Галичиною, а прн 

кинути українському наро-
дові „пі'сок в очи", ніби то Най-
вис'ша Рада не дасть йому вро-
бити кривди. 

Рішення: Найвнсшої Ради з 
11. липня 1919 р. звучить: 

‚Польський уряд буде упов-І 
новажнениіі завести цивільну 
управу в Східній Галичині, пі 
сля того, як заключить з антан 
тою умову, якої постанови по 
винні по змозі оберігати авто 
номію теритопії, як також, 
вольности політичні, релігійќ 
й особисті іі населення. 

„Цей дотовір буде опирати-
ся на права самовизначення, я-
ке виконають опісля мешканці 

і засіданню 20. 
стоцада 1919 р. Найвисша Рада 

пія.іа проект договору з 
Польщею н справі Східної Га-
тичин і і . Цей проект містив ста-
т у т д л я Східної Галичини, на 
чќого основі Польща мала-б` 
далі управляти Східною І'а.ін-
іиною. 

І Ц о ж постановляа цоіі ста-
ѓуѓ: ' ` '"'` ` ` ' ' - 1 1 

По, перше,, афішѓу; Л$еЏ Схід-
но`і,Галичини,хумежиу зі.Поль-
цівю,оеяізом з прастарим укра` 
їнсііКтім Містом -Перемишлем 
'вЧ.тринав від Східної Гпличіші 
і ппилучував до Польщі. N 

По друге, робив Східну `Ѓа 
личину провінцією польсько 
держави, надаючи Східній Га 
тичині тільки дуже обмежеш 
автономію, я к у польський уряд 
міг нарушувати, скільки 
гін би. 

По трете, відбирав обіцяне В 
рішенню з II. липня 1919 
право самовизначення, ‚пості 
новляючи, що Східна Галичиі 
має оставатись 25 літ під Полі 
щею, а опісля Союз Народів 
рішить, як має бути далі. 

Як весною 1919 р. НайвисшаЃ' 1 ' 
Рада допустилася віроломств; 
супроти 'українського уряду 
Східної Галичини, бо обіцяла 
довести до перемиря, а потім 
позволила Полякам занити 
С х і д н у Галичину, так в ос 
чи 1919 р. Найвисша Рада до 
пустилася другого віро, 
ства СУПРОТИ українського на 
ооду Східної Галичини, б 
біцавши йому автономію і 
во самовизначення, в статуѓт 
для Східної Галичини з авто 
номії оставила тільки тінь, а 
прано самовизначення зовсім 
відібрала. 

Одначе й на такий статут дл 
Східної Галичини Поляки не 
згоди'лись. Автономія, Яку да` 
нав статут для Східної Г 
ни, була Полякам ще т 
велика, а крім того не хотіліЦ 
вони, щоб після 25 літ ще ра 
рішав справу Союз Народів, 
тільк`и щоб віддати їм 
Галичину таки іга віки. 

Ну, і Найвисша Рада знов по 
слухала Поляків і на засіда 
22! грудня 1919 р. рішила сира 
ву статута для Східної Галичи 
ни поки що ‚‚пок`ласти під сук 
но". 
.„',','рт^кс. Поляки, мають необме 
жене` панування над Східноќ 
Галичиною,!- W JHAIFBIICMA Рада 
покла.-ѓя' стату'т' „ііі^'.'^укно" 
жде ' `" : 1 . ' , ,, ' . . 

Так минає рік, як Поляки ді 
стали від Найвишої Ради до-іл я х . і 
звіл заняти Східну Галичину, 
рік найстрашніншої неволі 
країнського народу під пол 
ським ярмом, — неволі, яка п 
ревнсшае все, що зазнав один 

ЛЯХИ СУДЯТЬ УКРАЇНЦІВ. 
Радник Масляк і посол Старух 

перед польським судом. 
Дня 28. л червня с. p., перед 

скріплений трибуйалом окруж-
ного суду у Львові розпочала-
ся розправа проти б. радника 
краєвого оуду в Бережанах Іва-
на Масляка і б. посла до сойму 

австрійського парляменту 
Тнмка Старуха, за їх діяльність 

' ічас української влади у 
ідній Галичині. В склад три-

буналу входять старший рад-
ник Нєвядомскі. як провідник, 
і судді` Нехай, Янко, Дворжак, 
Соха, Зайдлєр і Геттінгер. Об-
жаловує прокуратор Пртлєр. 
Боронять: радника Масляка др. 
'Ф. Евин, посла Старуха др. Во-
ЛОШИН, ќромі сього спільно бо-
понять обох до. Роман Пер` 
фецький, др. Володимир ђа 
чинськи`Й і Др. Лев Ганкевич. 

До розправи покликано, до 
70 свідків. -

По отворенню розправи пер-
ПТЙ забрав голос адвокат др. 
вин. По' довшій промові на 
олітнчні теми поставив внесок 
а визнаќне теперішнього три`' 

буналу некомпетентним, бо об 
жа.товані як високі урядники У. 
Н. Республіки сповняли тільки 
ібовязки в добрій вірі" 

Внескам оборони спротивив` 
ся прокуратор Пртлєр, зазна-
іуючи, іцо іі тім випадку хо 
хить о судження діл, шо ќвалі` 
рі куються як звичайні злочи 
пі. Трибунал по нараді рішш 
відмовити вн`ескам оборони 

илитися до внеску проќў 
ратора. 

над Українцями, так ніхто над 
ніким не знущався у світовії" 
війні. 

Заключення договору мія 
Головним Отаманом Петлюро 
ю і Польщею зовсім не зміннлс 
положення українського паро` 
ду Східної Галичини й україн-

нарід у Східній Галичині 
далі томиться в польській не 
волі. 

Польща винищує його і 
Східній Галичині, а так'само в 
Холмщині, Пілляшу, Підлісю, 
Волині, Поділлю і скрізь де має 
вдасть над українським наро-
дом. ' , 

Таке діється в Східній Гали-
іні і на всіх українських зем-

лях, де Польща має власть, в 
перші роковини злочину, який 
25. червня 1919 р. сповнила на 
українськім народі Найвисша 
Рада Мирової Конференції, по 
криваючи` своїм іменем розбій 
ничий похід Польщі на Східну 
Галичину. 

Др. Михайло Лозннський.^1 
Гайдельберґ, 19. червня 1920 р. 

і 1Ч1Н. Пі 
v Львс 

іідібрі 
‚ваНИЙ Іван МаСЛЯК, радник то.ш 
HO v.rv н ІА-оі`жінах і рук сіарос 
ільскою алмінісіраиін) і влалу в п 
іі іа ро.ніоч.тв ч-рндоііання, як п 
анле"ий S' Н Радоќ) повітоннй к 
сап Бережаишини. Першим 'йоте і 
їм було іаведсніін стану облоіи. І 
рндження було тільки ВСТУПОМ і 
`ррору. який лаианх`вав вільік, в 

я 10. лисіонада обжа.т 
іджено в характері уря 
іря і диктаторською вла` 

1.1ІІПІ1 і 
фесора II. 

вав. Ти місі Ста 
'`уха Т. Сѓарўж иі.ілиілв безпосереднії 
.Ѓїж`а.іон.iii.hu і. М.іслпкови. а д -

мочи мав црнбічну ралу, в якої 

уряди розпочали обжаловані від 
Іцо усгановлені Н. Радою, або ради. 
УЇас.іяком нача.іьнпки поодинокії: 
ил.ісіей і інституцій зажадали ві 

українському ур 

іювання обовязкі 
. Масляк перебира 

і ір.-кат. обряд. З самого tit 
.ікнсно також ПОЛЬСЬКУ Тім 

на.іікі. а другу утраквісіичну иеремі 

іарядиіі і.о.к. М.ісляк побір полі, 
ської і^жилівської людности ДИ Іірі 

мо зарядження українського секрет, 
ріяту для внутріінни.ж справ. Днректс 
рови касн ошадностн, котрий не жі 
тів зложити присяги, казав обжалі 
ваний випровадитися з будинку кас 
і на представлення, що не заря`джсн 
іія не.иідне І правом, заявив коротко: 
..ІІііаво. це я". 

Ще іірше поступав супроти Полякі 
.ібжалований Тимко Старух. На Яог 
зарядження не вільно було продаваі 

бурмістр увійшов др магістра: 
будинку, спльовував а обрі 
і. кажучи: „КожлкЙ кут ту 
смердить, треба те все внчі 

ЗоргаиЬоваі 
иідча'с.іужба 

ревізія. IB 
іулиці. аби не стяінутн на себе 
шо робить не в конспіраиійних 

га т о ділае на шкоду Українн 
Особи, які розмовляли по польськії 
арспповано, Ж `вііярн били їх прик.іа 
дами кличучи: „Кождого Поляка на 

як пса застрілити", 
розвідчого відлітў Коник за 

стрілив шжиніра Ку`жлра в готелі. Mv 
Юзефн Лнсаковськоі. 78-ліші..)гі 

старця арештовано за те. що не `хотіі 
-`іазатн де укривається його пасерб 

цінніші іі. нібито, иас.іідком'чоі о 
він гЬ кільканайиятн днях помер. В 
перших днях січня 1919 арешіовіно 
більшу скьіькість Поляків і поміщено 

еопалених келіях по 20,осіб. А-
ваних відіслано без псреслухан-
Тернополя і в части випущено, 
ючи їм зголошуватися кождо-
і в окружній команді і заказу-
.і зносишся з кнмнебудь. Дся-
ннх відставлено до табору ін-

теріюваннх, де в лютім вибух між иіг-
пятннстий тиф, якого жертвою 
10 трьох бережанських Поляків. В 
ні арештовано знову до ЗО осіб 

польської `марі 

НИКОЛАЙ 

В А В Е Р Ч Д К 
походячий з Л у к о в и, 
пов. Ліско, а замешка-
лий в Перт Амбою, один 
з найчільнійших. грома-
дяи, довголітний член У. 
Н. Союза і вИслуженнй 
радний сѐ ѓОЖ уряду, у-
покївся, заосмотрений 
св. Тайнами в четвер ра-
но дня 22. липня с. р. 

Похорони відбудуться 
В НЕДІЛЮ, 25. ЛИПНЯ, 

О ГОД. 2-ІЙ ПОПОЛ. 
Бл. п. Николай Вавер-

чак належав до найстар-
ших наших емігрантів, 
бо пережив 29 літ в Аме-
риці, а з тоГо 23 літ в 
Перт Амбою. Помер по 
довшій Шдузі Маючи 61 
літ. — В . И . П . 

иряжю ќвозами вартосі 
корон, іца були власна 

допустився ( мади, чим Д 
наний злочі 
Таксамо СИРІ 
кількасот кільогр 
провіянтів, м. If. 
картонів цукру в 
допустився таки 
спроневірення. 

І Іо ^ідчнтанню ; 
панни -приступленс 
хапни обжалованн 

ННУ СПРОНЕВІР̀ЕНН.і 

ЛИСТ З ДОРОГИ. 
Ле Лвр, Франція. Н 

Дорога Родино! 
Подаю Вам до відома про 

дорож. Зачну ні і ааі ,̀ іін.І і 
ІІШіб`, їй ми`ло Ни. Порќч 
шли до банку на розі (і у.,,! 

ли №формі 

і М дол., а за іиифкаг 

ра юм 

Роби і 

за куфрн $203.25. І м. 
ше куфрів відречися. 

Тож прошу, хто би їхав до кран), 
най обминає тих Українців, цю ир.і-
цкіиіть в зіаланім банку. Прошу, юя. 
Іа.тьопаний. полати сей'лііст до укр.і-
їнських газет і то до всіх. 3.1 Шо л 
буду дуже вдячний, і нехай укр.и'и-

уміюті, своїх обслужити. До ТОЮ 1111-
праніі.ін нас НА шифу на франіп.іА`. 
лініќї. Крім тою вчіпилнся до ііас 
ішсіміх, щоби зміняти по 50 дол. Я не 
міннн ані цента! За 50 долярів давали 
квіт ни 4.000 марок, а оден чоловік 
дав 40 ДОЛЯРІВ, то ЯКГГАВ 2.000 марок 
Ьачнтс, яке ошуство! Подорож йде 
добре, а тепер щоби як найскорше до 
дії ні! дістатись, то опишу Вам ренін. 

Здороблю всіх щиренько—Ваш 
Василь Крисі. 

'Ягідно з бажаннєм тон. Криси, про-
шу отсим всі українські масоццси о 

. 25 і 

В КОЖДІИ УКРАЇНСЬКІЙ 
ХАТІ ПОВИННА НАХОДИ-
ТИСЬ ЧАСОПИСЬ „СВОБО-

Таке діланне спричнннло безпосе-
редно і посередно заховііния обжало-
ваною Масляка і має знамена здочн-
н О у б л и ч н о г о иасильства.-

ІІа вічу в Ьереж.інах внголосііли 
обжаловані п. Масляк і п. Старух про-

повні ненависти до Поляків. В 
якійсь похоронній промові взивав п. 
Старух, Л н всіх `Поляків прогнати за 
Сян, кажучи, що „треба їх вигнати, 
вирізати і винищити, бо тут-земля у-
країнськв". Тому польські' мешканці 
Бережан і околиці жили в постійнім 
побоюванню, що при якійпебуді. 
оді вибухнуть заворушення і різня 
іоляків. 

Акт обжаловання наводить 
ще кілька „знущань" п. Стару-
ха над особами польської на-
родности і закидає йому відтак 

ДУЖЕ НАДАЮТЬСЯ 
до поширювання серед Американців 

слідуючі брошури: 
MF.MORAMHM TO THK G0TBHK-

ЧЕ.хт OF ТИК ГМТЕІІ STATKS OX THK HUSCOFFLFLTTOH OR 'ПІК HJKBAIHUK PKOPLK'S ВВРІЯІІЛі. 
By Jul ian Datchlnsky, DIPLOMATIC 
Repre-entatlve of the Гкгаіпіам 
Peoplps Republic. Price 10 cents. 

I KRAI.XK AXI) THK I KKAIMAXS. 
a handbook of^eoncise INFORMATION 
гркпгіііпк Ни` country, people, hl-
BtorjF and Industry of Ukraine. By EMLL Hevyuk. Price 10 селем. 

HKRAI4K AVI) RISSIA. Uy W. Ti 
moslunko. Vlce-Ulm-tor of the Keo-
nomlc InBtitute at the ACADEMY of 
Sciences of Ukraine. Price 10 cent.-. 

ТКАІЖ WITH I'KRAI-VE. Ukra ine-
natural wealth, needs and coinineiv-
lal opportunitleB; the Ukrainian 
co-operative Bocletiee and llieii in-
Ш е е п ' я . ВУіШП U c V y U k ' І'"СІ'` 

І МИ 'М АХ ПЬОГКД#К STKAM.I.INK 
A NATION. І^ІЦвжлммі m-nsao.s 
from Btrlcken икгаШлГ"І0 cento. 

THK ЛЬ:N ISII ROOJAUMBHH ГКНА-
INK. Dy Julian -Паісіііпкку. Israel 
ZanKwlll and others. 10 cents. 
Набути можна ' в украінсі.кнх KIW-

гарі.`ях або у 88-90 
FRIENDS OF I'KRAIXK, 

3 4 6 Mnnney HIJ-- ЛУавЬЇпкЬ.п. II. V. 

Східної Галичини що до їх по- ДАИ. ' _ і ^'забраний двох пар коней з.у-' 

^ - A U 4 ^ ^ 

ХОЧЕТЕ 
їхати до старого краю? 

ХОЧЕТЕ -
ХОЧЕТЕЛИТИ Р О А " Н У 3 Ї Р А Ю ? 

ХОЧЕТЕ'" Р І А Н І Г Р О Ш Е В У І Я ) , ' , Ч Г 

перевести яку ѓтравну справу і 
старому краю? 8 0 -

То приходіѓв-або пишіть до 
АМЕРИКАНСЬКО-УКРАІНСЬКО. 

ГО БЮРА Б НЮ ИОРКУ. 
AMERICAN UKRAINIAN 

EXCHANGE, Inc., 
SO Eaat Seventh Street, 

New York City,+ , . ' (AIR.) 



^ Ч и т а й т е ! І ' т а ї т е ! 
Haul костумер, п. Іван Янковськнй, прн посилці гроший свого 1 

іиварнша пише 'до нас 'так: 
„Лкрон, p . . дня 1Q77, ,1920, 
Шановний Пане: Я. Іван ЯнковскІ, прошу Вас від себе, що- 1 

Гіисьте припили мого приятеля яко нового, костумсра понеже він J 
у̂ не посилав б#ѓ іри--нген-и_ гроші, І . жоден .раз, йогу, рідня ‚не j 
„тримала. Отож .ЧИЎ віднісся через мене до Вас, щоби Ви, Нова- 1 
поний Пане, принялн його і переслали йому для його фамілії так j 
як Вн мені пересилаєте успішно. 

З` поважаннем Іван ЯнковскІ". 1 

b повнсшого листа можете переконатися, що ми пересилаємо І 
гроші до краю скоро і під глранііѓю. — Посилаємо гроші по най-
і.шапм деннім'к^рсі. — Від зложених у нас іроший на депозит 
платимо добрий процент. — Продаімо шнфкарти на всі лінії до 1 
к 1,,ік. і і краю лоцАмерикн і стараємось о пашпорти. — Полаго- 1 
‚Ауємо ^ ц у я у і р " у I J І% R e t l M f вт—І 

ТІШ STATE BANK, 
JOHN квінти. 

L Ю E.22NO S T R E E L „ „ J M J K J L T E I 

КОЖДД МАТИ БАЖАЄ, ЩШ ill ДИТИНА 

БУЛА ЗДОРОВА І СИЛЬНА _ 

Як нс м о ж е т е кормити грудьми дитини, так 
не р о б і т ь екснері.ментів з ріжними корма-
ми, але дайте їй корм, на якім виросло біль-
ше здорових і сильних мущин і жешцин, 
чим на всіх инших препарованих кормах 
разом дайте дитині 

E A G L E B R A J S r b 

Кор який творить сил .ні ИОГІ здорові тіла, дає 
‚-‚з .і. Поруч ѓться лікарями зл-

сіайности. Легкий 
Іге.т Вреі 

кіст перевареної води, ‚мішати і корм ютовий. 
йи і -аша дитина плаче п . ночах як є нервова і нс-

іак правдоподібно 
по корму. ІІІІІІЛІП. 
інструкції у вашій 

а також 5-1-стороііопу кнііж-
плекані здорові і 

сил ні діти. 
3 о іядз на ного високу якість і 1 а те. т о є зллджс-

добр.ііп корокЯЧОГО цукру, сама оШад-
. вимагає, щоби ужи Вренд для Домаін-
ютреб і.їм. де звичайно ужиі 

1 бо кака ).м г.і прн. варенню 
і ас ієнќ.. Зможете .такс обійтися оез іѓўкру. 

Наліпка і назва е На продаж у всіх добрих аптн-
Вашою гвараиціею ^ ^ S S ^ S T ^ 

ТНЕ МОВНИХ COMPANY 
. 1 0 8 Наавоа Street, 

New York 

ЧИ ВИ С ХОРІ? W B t t E X O P I ? 

Ві-дяіі або брак'ђ-oanril які яв Лтряігуя`Вас. Вогіѓй як 
і бідні одялмао оіо—вві. Я о нвібиіпгиі і Штсбур-
погаі спеціаліст і лічу кутцла вже від богатьох їїѓ. Маж 
яаілішве ааввввт-вн# бере, `мтчмпі Х-РоІ наягяяу, 
черев котру мажу В м переглянута, як черво в-ржало. 
Вівсвяі департамент ХРОТЎ№И о тутешні і інпортова-
вт ііварепя. НЕ ЃШУМЎІѓТЕ СЯ, яле вари пркі-
дітт. до непе, як до нряятеля. Говоряі Башо- аовон. 
Одна іівята. летл-во-м В м , що. а можу для В м -ро-

Ноеідаю 
оте в протягу віпяох 
саабое-я кгтдХя, хорова сяїрпі, рев-атяам, хоробя жо-
ГЩЛ 1 ?.yPft"""Ь P-gPOto І вві rooirt-TrJ 
слабост-. ЦІНИ УМІГТССПТДЩ. - 8^t-92' 

ВАЖНЕІ вжніть ея. ого'омояс і ярячесТт .̀ N r . аі сечмм 

ПОМЕР УКРАїІШИіІ І Ж Ь -

МЕННЕК СТЕПАН КОВАЛІВ. 
Іня` 26. ч-рвня, 1920, помер в Бо 
славі, -в Галичині. Степан Ковалів 

Похорон відбувся 29. червня. 

З Ковалевим сходить в могилу один 
нечисленних вже` Веіеоанііі ўкраїн-

сьќого' письменства в Галичині, що 
дебютували а безпросвітних 80-тих 
pp. м. ст. Один з тих, що серед важ-
кнх злиднів продиралися житт'м, о 
вільну хвилю від праці ` иа хліб на-
сушнйй присвячувало, рідному пись-
мснству. З дивною впертістю, яку ви-

під сільської стріхи, в су-
матосі горячкового життя „галицької 
КаліфЬрнй". хе' люді з жебраків ро-
бНлнся міліонерамн І Навпаки, він`` З 
твердою послідовністю сповняв со-
вісио і з дюбовю Свій учительський і 
обовязок і писав свої овіяні тихою 
любовЮ до понижених, і покривджс-. 

оповідання. Писав їх, посилав до 
часолисий, вони там друкувалися під 
псевдонімами: Дроадишин, Дрозд, 
Плескачќа. Стсфан Пятка і нн. — а чи-

публика довгі роки не знала, 
ѓбр`ом цих оповідань з борн-

славського життя е тамошний скром-
ннй учитель. 

Богато дечого з писань пбк. ` пись'. 
спинка лишилося поза ким виданням 
мабуть чимало, о скілько нам відо-
о. лишилося в рукописи. 
'Степан Ковалів уродився в с. Бро-
ній дрогобицького повіту 25. грудня 

ІЙЧ8 р. Батьки письменника були вб( 
Ѓі селЯне, що мали хатину-ліпянку 1 

півзагони поля До народиьої 
школи ходив Ковалів у 'Дрогобичі у 
ОО. Василіятт, а відтак вчився в низі, 
шїй реальній школі в Перемишлі. Ги 
рсд вступлеіпіям до учительського ст 
м`інаря був дяк-оучнтеле.ч у Городищѓ 

' войому рідному селі Після с 
чення учительського семінаря У Лі 

1875 р. до рідного сеї 
тут працював чотир'и 'покие Завдяки 
його заходам в Брониці поставлено 
гарний шкілєіний будинок, який після 
поклнкаиня Ковалева на посаду і 
Бориславі остався ПУСТКОЮ. В Бори` 

працює тѓій з тѓершу яко учителі 
к яко управитель одної 

і КамянаІ. фільо-
льогічннй факультет У Полтаві і де-
які курей українські 'у харківському 
університеті. Крім того п тім часі від-
чиняеться ціле- Сітка шкіл і гімназій 
по всій Україні. 

Вжеж таки українське громадянство 
стояло у різкій опозиції до гетьман-
ського уряду за Його москвофіль-

ItbKHft склад і. федеративні тенденції. 
Стояло у опозішГі, але нС виступало 
активно, бо гетіімап всеж такн заяв, 
лявся за і те залежністю України. Та у-
пав у Німеччині Вїльгельм і його став-
леннитс СкЬроттадськИЙ 'почув, щ о 
грунт, хитається під'його ногами I eirf, 
нѓукаючи ратўнќу, оголошує „ѓрамо, 
ту", про відбудований „єдиноѓ нсді-

передмістях Киї`ва, які ширили укра 
Інську с'відомість поміж київським 
‚робітництвом. 

Забув я ще згалвтн. шо . у томуж 
1919' рђці `заложсіго „Му-ичто' Драму" 
українську оіісру, яка 

‚'‚Утоплену" Лнсенка і мусіла - . 
ходом і Дс-.ікіна приітиігити свою ді-Н 
яльність.` k п ` і і : 

' Дйніяінщнна, яка ^змінила бояьик 

щення всіх українських культурних 
здобутків. Всі театри, школи, літера-, 
турні студії, 1 инші культурні у станѓі-
ви задихалися під Гнетом ‚^дино-неді-
лимської`` реакції, Чимало культурних 
сил опинилося на бруку, і тут в прн-

лимої Росії`'` руками і 'кістками самих годі стають кооперативи. 
vivVutTmiii- ` „Дншросоюз ‚приймає до себе нг 

ШТЛ'О повстання. Гетьман впвя, І службу -Пав-а Тичину. Кири.т:. Стс 
прийшла Директорія, яка ледви вспіѓ ненка, Леся куроаса 

скликати трудовий конгрес І зараз t M -
„усі іа виїхати до Винниці з цілим U 
урядом, звідтам до Камянця, звід 
теж MVcLia небавом тікати. 

До 'Київа прийшли большевики 
друге. Ревізії, реквізиції', арсштування 

іися кождого дня і ночі, 
яинн знову ие показувався на вули-

а коли показався з конечности, 
i.j одягав „пролетарське" вбрання, 
щоби, боронь Боже, нс приняли йото 

буржуя. Заляканий інтелігент си-
дів тихо, нарікав і плакав'тількл " ду-

інтимному кружку, чекав звідкись 
" ;і закони і декрети вико-

.... і совісно, бо нцакшс по-
.рожупала йому чрезвпчаяка. При 
всяких виборах інтелігенти і взагалі 

' обивателі голосували на ко-
так що большевики з юр-

ді'ст'ю називали Київ ‚.червоним ". 
селянство українське, яке по-

чувало себе незвичайно сильним, не 
проявляло ніякого рабства, і'всі боль-

івицькі заміри розбивалися о твер-
й і завзятий опір селян Мені прн-

ходттлося з обовязку журналіст- бу-
ватн иа численнжх селянських зіздах. 
які ксликалнся часто большевиквмн 
для нашупання грунту, чи яких нс-
будь слабих сторін селянїтйа, ґцобн 
пізніш мЬжна було його і 
руки. А коліт се.тятгє ніяк 

І яв}неў 
опІкунчі обовязки. 

чимало 

пеоед терором „едино-неді-
Крім цього кооперативи фі-
всі школи, дають стипендії, 

Корі 
рани 

ської культури і коли 
шли знову большевики, 

робити, щоби поправити 
справу. 

1 ` того ше большевики 1920 року 
і дуже ощадними, не давали нія-
роілей на культурні потреби гро-

мадянстиа, театри перестали націонл-
і, мистецька і літературна бо-
лодувала. Помі " 

торами не чути було 
ітературу. ні про 
тецтво, а про те яким чином утечи 
Київа яесь не село, де багато хліба 

молока. А виїхати з Київа дуже 
..о, ие пускають. Складалися ціл 
атральиі групи, які старалися виїхати 
та провінцію, як робітннчо-селяпськнй 
іатр і деяким ' улавплося, так — 

рЄ-тльтатт Київ опустіі 
ѓситних українських _ 
равні- .-вийшла'до Київа українська 

і вкх інтелќ 

Ня в і :6v. 

гїгколн, якої поќ. Ковалів був упрл-
Вителе.м. учащало рік-річНо понаі 
ЮОО Дітий, що - головно дввнійгшг-
ми роками — більшість учительсько, 
го збору були т. зв. панчошкові учиѓ 
Vc.Tьки, а дальше - нужденну иина-
горолу за працю в нийдорожшій в 

лиѓп юлови перед людиною, що сеї 
рел тих умовнії мала ИЯ стільки гарту 

і, щоби посидющо віддавати хве 
Ідпочннку нспопла'тйій лѓгерату 
тѓрапі. А зачав Ковалів писг 

р. в ..Приятелю дітей'', де 
ав свої огтовііаішя для дітей 
нічні статті, нр. ..Гірська дитина ,̀ 
сйка про дорогоцінні камені і т. д, 
споїѓ оповія.іннях зтвет,днв Сѓ. 

алів н укр. літервтурі життя „га-
sKo'i Ка.тіфорніт`' на протязі пср-

лссятків років переміни незаміт-
оселі у найбільший галицький про-

мтЛловий центр. 
На окрему згадку засіўѓўють його 

оповідання для молодіжн. Знанні' я 
точої лупіі, вміння промовляти ло НІ 
про кожду справу ясно і зрозумілі 
стявлять їх на першому міні в нашій 
не дуже богатій літературі для 
дгжи. 

артистичного боку Оповідання 
Ќовале ва 
:лідн скорої роботи. Автор не маі 

су цнзслюватн форму своїх творіп. 
Всеж фабула в них боѓлта, обсерпл-
ційгтий матеріял обилв'инй. опрацьо-
плнйя ясне і просте. 

Твори Ковалева являються вінни 
вкладом в українську літературу — 
імя покійного письменника все буде-
ся згадувати поруч імен Коннського. 
Левіцького, Грінченка та иншнх по-
движииків украшського.пясвменствр. 
(„Ѓр. Думка"). М. С 

і Інцїдектн. Делі 
,кн українських 
х посвідчень і і 

І почав студіювати науку приноровлю-
вання до всяких політичних зціц і від-
носий. Кояи маќ'наступити переворот, 
кияие в першу чергу обліплюють вік 
на паперцями, шобй не ттотріскзлнс 
від гарматньої стрілянини, потім ліз 

ще пізнійше підшуку 

прамовнії 

свідком тою, як оден селянин, крн 
Українську СОВІТСЬКУ Рес 
говорив, що коли у такій 

Республіці дають „удостовєреніѓ" за-
„посвідчсття", так тоді краще 
тн слово ‚.український" і нста-

внти ‚‚росїйьскнй". Постійні іппідентн 
ня гг-нті відспівання націо-

х гнмнів. „Заповіт" Шевченка 
було співати, а.те .‚Ше не вмер-
ільшевнки рішуче забороняли, 
як навмисне сс.Тянам хочеться 
і „Ще не вмерля". Комуністі 
гься, клжсніють. грозять репрс 
і чрезвичайками, нічого не по` 
Тепер свобода — кажуть н; 

ворнти. шо 

:ій Україні, 

ілюструючих 

іам подобається, 
іекдотіп, які курсують пѓ 
але є також багато прав 
і, незвичайно яскравих, 
ЧкраТттськнП гумор " 

і них пійшон подивитися 

робігДься. 

нолюційний КоМІТі 

Лч.П.і-

U. S , M A I L S T E A M S H I P C O , ж ` 

З НЮ ЙОРЌУ ДО БРЕМЕН І ГДАНСЬКА . 
(впрост без петд^сідютяя) 

д н я . 4 - г о с е р п н я , : ; : , 
КАБІНА до Бремен 4 ( 7 5 до,$2ва--До ҐДАНСЬКА $228 
ТРЕТЯ КЛЯСА до Бремен ' .И25—Де ГДАНСЬКА Ц35 

1), S, MAIL SIEAMSWP'CO,, НІС, 
45 BROADWAY 

Л isbrtt^ а б о ' д о 

МНОГОСТРАДАЛЬНИЙ КИЇВ. 

Проскурів, 27. червня 1920. . 
Коли я назвав Київ мкогострадлл^ 

ним, це ще не означає, що цим сто-
во^ я обняв псе. піо Київ перетерпів 
заічач: від 1917 до 1920і)оку. ФактиЧІ 
ноіу лєксиконі, ухіиїнських слів неї-, 
млі такого' впразу, Який в точностя 
міг би окреслити" всю глибінь тергіііг-
ня і мук цього старого прекрасногр 
ўќпаѓнського мЃста. 

Місто, колись веселе і живуче, t c l 

пер виглядає скоріш на цвинтар, як 
Місце де живуть люде. Вплютнілг 

Пусте: Т стрлвніо, страшно понуре, 

' Внмірй`нігя Київа пбчалоСь вже під 
першої большевицької інаазії. Страш-
лнвнй терор чре-вячітйок, мурлвйов-
Щина (початок I9IR р.) гнали всю iHJ-
телігениію з великого міста на пери-
ферП, або 'зя кордоп.'Перша больтнєї. 
виЦька інвазія, не одна велика, кріваі-

ТГляма иа п р з п " " J 

ІМХ комісарів. 
Свідками тої гаяьби я-.-яються тнсяч'-

трупи української інтелігеяціі. між 
. ми і міиќтра земельних Ьгграв " 

`Ксандра' Зорудиого і кнївсЬЯОто 
трополита Володимира. А 'требѓ 

чиѓй,, що Олекс. Зарудинй був 
патиком большевиків, але `'Украї-

нсць. У першо'му складі „Наролніх се 
крстарів України" були мгж нншим 
" генія Бою, ненормальна зовсім л 

на, яка на всяких вічая"збуджу 
у м'асах кроваві інстинкти і взиі 
отверто до' погрому ІнгеітіТ'ечції, бо 

пе мовляв „буржуї". Про Українціп 
ТАТ говорити нічого, бо вони всі були 
під підозрінням найгіритого злочину, 
'йебто підозрівалися у симпатіях до 
^коятррсвояюційної" і ‚-буржуазної" 
Центральної Ради. 

Від обстрілу міста зЃорів чудовий 

Жиди 
і якийсь бо-
ас про сира. 

- Нема нікого - сам 
Тоді пілійшон до йог 

ротьбяст-У'країнстіь і пи 
ву, яка припела дядька j 

"—. Чи то правда, що 

^Здивований боротьбист гаряче п 

спокійно кивнув і 

грізно батогом пійшон 

Про 
і, mo V п цомут „ко-

. . . на 
Маньківській вулиці і і-е%;'шо в иьо-
му було, бо „вп-тУолителька працюю-
чих мас" не іюзвояийа Гасити будтіКу 
буржуазноп) ггоофесойеіі''Прекрасні 
музейні -збгрки. ве.-ттчйіна' історична 
бібліотека кфтостн принайменьше мі-
ліонової згоріли зовсім на вівтарі, 
казали большевики „народньою" г 
ЬуЛеївН киянівт Шіз й'пиім-ніа.. як 

-даний, а зя ѓоливу у КиївЃ були 
ці, яких кияие зустріли а подсншою. 

Гетьманщина пробула майже 8 мі-
сяиів і в заслугу м можна покласти 
те, що в Љі пасі гюНстали такі повпж-

му на, а кому дуля". 
Єсть цікавий анекдот про больі 

вннькі реквізиції. 
Щоби селян задурити, большеві 

оголосили по селах, шо будуть гтус 
тися „жовті лучі", які осліплюють, 
му пропонується селянам ховатися 
пивницях-на певний протяг часу. Ко--

пише соляне починають внхц-
пнвїітіь, показується,' що по 

стайнях не стало ні коней ні худоби, 
коли питають большевиків, куди це 
ѐ ділося, їм відповідаќй 

коптї лучі" їх знищили. 
Але я відбіг від теми, бо бажаючи 
тисати життя Київа, кинувся у дале-
екскурсії сс.тяясьќо-больііісвпаьянх 

І годі коли йшов спір поміж селя-
імн і большевнками, Київ голоду-

з селіѓн не хотів ѓгой. 
і „дармоїдів". 

я с ж гаки у 1919 рові г 

стецьке і літературне життя дуже гар-
йо розвпвалбся, бо.'ѓьшсіінцький „Все 
Bn-jjar" готував' широкі видавничі пля-
ян головно українських книжок, укрв-
їкські літиратуртіі клюбн і студГі'роз-
вивалися 

Група „Музагет" мела свою студію, 
до якої вчащали і нубліцистн і актори, 
крім цього відчинений був літератур-
ний мистецький льох, на якому поети 

їй свої вгрші, актори Інсценізува 
іірші Тичини, Савченка, Загула 

Сіісарснка, Семенќа, Терешеігка і'ин 
" І поетів" молодшої групи, музнкан-

і' композитори пролукували свої 
твори, белетристи читаѓли новелі і т. д,. 

Тоді до Київа наїхало дуже богато 
хійських письменників, з відомими, 
тературіпвян іменами, як нвпр. Е 
шбург, Венгров, Кірета і т. и. і у 

краѓнським письменникам приходи 
лось вести запеклу боротьбу за куль` 

у гегемонію. Кстнкуре'нція спону-
оба табори, я Навіть три табори, 

. країнський, російський і жидів-
ський, творити і творити без кінця, 
щоби не вдарити як то кажуть ‚‚лицем 
у - болото". 

У театральному мистецтві була тп-
кож така культурна'конкуренція, `хо-
ча украї'нський театр змагався ѓги иті-
аіими шлохани, як ішов російський, 
зтта-нтв, украТнс-ький театр не хотів 
дорівн-ггя російському, а ітеревищити, 
Ш В -еякій мірі йому удалося. Театр 
Леся Кубяса (нашого земляка) став 
одним з найкращих театрів Київа. 
КОЛИ він відчинив студію, вона мал.і 
найбільше учнів зі всіх київських дра-
матимикх етудін. 

Драматичпнй театр Загарова ттіи-
мавея старих шляхів і хоч він не був 
ігитіий піл російських театрів, але пе 

ввввввваш ВАЖНЕ ПОБІДОМЛЕННЄ! і 
Мя зірвали змоскяи з банкамќ в ГадячяиІ, нот,і зіояінуют. з іилла- ̀ , 
Тою пвсялов. Банки, з и-іриаи ми наіявам яояі зиосмни, аяплячтють І 
яосилия без иайменьюої проволоки. Від гроший, котрі ми вис.іми ва. '̀  
вез її банки перед дя.ма .місяцями, вже мавмо посвідая з власиеручня- І 
ня підписамя людей, йому івеия аисдано. Се доказ, що гроші до-уяаво. -
Тому радимо Вам, ян посиласте гроші до краю, І як ючете. щоби ао- ' 

-ия були на час доручені, пасилайте їх тільки через наш Банк, котрий .; 
за кождий цент гарантўе. 

А%' - - О Щ А Д Н О С Т И . - - -
І Процент Вшдадаято свою ощадність і пак ні 4 

шість місяців. Всійѓ, котрі принесуть 
демо числити процент від 1. липня. Наш ‚ьанк під контролем 
уряду. Ваша ощадність в нас звгарантованв нашими засобі 
шаючі суму $І.вООЛОО.ОО. Ши Ви арѓи продаємо до краю І 
всі поспішні кораблі всіх ліній і по стисло номг.аиічних цінах, старае- _ 
иось о пашпорт, сіооваджусмо родини до Америки, 1 
Памятайте иа адвасу: 

S T A N D A R D B A N K 

^ a b h i h u i e I e D E R E R ' S B A N K 

А У Е . В . С 0 й 4 Ш $ Т . N E W Y O R K 

ТЩТЩ . . . - ' - х в 

ядерного на. . . 
браних лічннчнх росѓин, корінців і ко-
ри. Найліпший лік В случаях нестрав-
ности запору, утрати апетиту, омло-
ениє. газів, заворотів, дрот ів , брак 
сну і т и. Воно усуне з Вашого укл.і-
ду нестранлснѓ і гнилі останки іди, які 
пополи затроюють Вас; воно скріпить 
Ваш уклад і наладить Ваші органи 
Травлення до правильного ділаіпія В 
Перетворюванню поживи, яку Вн сію-
жннаете на найбільшу користь. Sla-
vieh Crown Bitter Wine Tonic є на 
продаж У Вашій СУСІДНІЙ аіпнці або у 
J. В. S C H E U E R C O . , 17 W. Austin 
Дтв.. Chicago, IJ1. _ . 8 9 

АМЕРИКАНСЬКО-УКРАЇНСЬКЕ БЮРО 
В ФІЛЯДЕЛФП 

ПРОДАЄМО шнфкарти на всі лінії до краю і з краю до Амери-
ки.—ПОМОЖЕ вам спровадити вашу родину з крак_—ПОЛАГО-
ДЖУЄ краєві нотаріальні І правні справи.—ІНФОРМАЦІЇ в спра-
ві пашпортів. —ВИСИЛАЄ ГРОШІ до краю чеками в долярах. 
В кождій справі кождий Українець в Америці повинен зверну-
тися тільки до свого українського товариства Американсько-

Україиського Бюра в Філядельфії. Адресуйте: 84,86с— 

AMERICAN UKRAINIAN BUREAU, Inc., 
322 NORTH 8TH STREET, PHILADELPHIA, PA. 

^і^Л`.ллг..'ї'їУ'^'-Хй.^їд`..`. ... y.:.-=.-.-.,..r.rfY..^^ 

ЧИТАЙТЕ УКРАЇНСЬКІ КНИЖКИ 1 ГАЗЕТИ БО ЧАСТЕ ЧИТАНЄ ВП-
ДЕ ДО ПРОСЬВІТИ. А ПРОСЬВІТА —СЕ СИЛА. —ПИШІТЬ ПО ЦІННИК 
КНИЖОК ДО ДРУКАРНІ -СВОБОДИ-, 83 CRASH STHTKT, JKRSKY 
І:ІТУ. И. J. , 

Д О Г А Л И Ч И Н И 
ВИСИЛАГГГЕ ГРОШІ для ВАШОЇ РОДИНИ АБО д о ТАМОШНИХ БАІІ-

К1В ЛИШЕ ЧЕРЕЗ НАС ' 
ПЕРЕКАЗИ бпнкопі пидаєсь на банки всіх більших міст. ГРОШІ ПЕ-

РЕСИЛАЄСЬ телеграфічно ПО НАІШИЗШНХ ЦІНАХ. СКОРЕ 1 ПЕВНЕ 
'ДОРУМЕННЄ ҐВТЛРАНТУЄСЬ. . 5 5 с -

Годинн офісові: Щодня від 10. рано до 3. пополудня, в суботи від 10. 
рано до 12. пополудни. Кождого понеділка отворено .вечерами до 8. годним. 

IBONBOUND TRUST COMPANY, 
MARKET A FERRI STREETS, BRAXCHl 210 F E B B I ST. 

N E W A R K , N. J. 

ні наукотіі іт-ститутііТ. як' Українська Ібуп кращий. 
Академія Наук, Академія мистспства,' Крім цього багато було театрів на 

. . . . ...... .:V-'v,-3 В - . ;и-^лЗ .Лі .^_, І 

в і д т и х о г о А Ж Д О А Ш Н Т І Й С Ь К О Г О О К Е А Н У 

як і по ц'ілій Европі похвально 
1 , 1 н знане і найбільше словенське 

банкове заведене 

B O S A K S T A T E B A N K 

, S C R A N T O N , P A . 

Ч о м у ? 

Тому, що сей банк є правдивим славянським 
банком; 
Що в сім банку не лише многі тисячі родим-
ців мають зложені свої ощадности але і сам 
стейт Пенсильвенії, округ Ланаванна і місто 
Снрентон, як і богато славянських органі-
зацій а то 

що всі депозитори є пере-
Т Л М Д 7 конані о цїлковитій без-

Л HR+BJ 1 печности І услужности се-
го банку, де не лише їх ощадности є під пору- н 
кою і забезпеченєм зложені, але дістануть 
тут найгречнїйшу, найуслужнїйшу і най-
справнїйшу обслугу при закупні ШИФКАРТ, 
або при ПЕРЕСИЛЦІ гроший до кождої 
частки Єьђіта. Також 'з урядовою уміятиостю 
виготовляється краєві правні і нотарські до-
иуиентй. 

КАПІТАЛ $200,000.00 НАДВИЖкИ S250.O00.OO 

ВКЛАДИ ОКОЛО 5 МІЛТ0НІВ ДОЛАРІВ. . 

В разі потреби памятайте иа найпевнїйший .і безпечний банк 

Ш А К S T A T E B A N K , S C R A N T O N , P A . 
M I C H A E L B O S A K , Pres ident . 

я і И і - а д в в д - ^ 
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!МИ ТЕПЕР ПРОДАЄМО ШИФКАРТИ 
І ЗМІЗНИЧІ ТІКЕТИ ВПРОСТ ДО; 

ЛЬВОВА - КРАКОВА - ЧЕРНОВЕЦЬ 
та инших місцевостий України і Буковини і відсилаємо наших людий НАЙЛУЧШИМИ 1 

‚кораблями впрост до РОДИННИХуМІСЦЕВОСТИИ скоро і безпечно, так шо ніхто, Іду-
чий від нас, не має ніякого клопоту підчас подорожування д о рідного краю. 
- Ji.m "хоце-^ щ а с л и в о j скоро дістатись до рідного.села чн міста, звертайтесь до нас 

Не вагайтесь довго, не чекайте й не пропускайте, мимо доброї нагоди, щасливо Г J 
скоро заїхати до рідного краю. ( 

Заобезпечуйте собі завчасу місця на кораблях, присилаючи сейчас шнфкарто- і 
вий завдаток в сумі 20 долярів, а ми Вас відправимо до краю, тоді, коли захочете їхати, і 

Коли мусите зараз. їхати до краю, то негайно порозумійтесь з НАШИМ БАНКОМ 1 

1 НАШОЮ АГЕНЦІЄЮ КОРАБЕЛЬНОЮ, яка відіслала більше число Українців до краю J 

ніж яка инша агенція в Америці. ( 

Понизша фотографія е пайкрасшнм доказом того. ( 

І ДОРОГИ ЖИТТЯ. 
Поет І дійсність. 

Відвідав мене вчора моло-
дий поет з Наддніпрянщини, 
Мав сині очи, буйну чуприну, 
брудний ковнірець, богато гри-
рень та зшиток поезій. Був ніж-
ннй, як сторчик. Приїхав про-
сто з Камянця. Казав мені, що 
є урядовцем, мовляв, секрета-
рем. Я точнійше не розпитував-1 
ся. Знаю, що з всяким секретар 
ством вяжеться дешо секретно 
го. Відома річ: у нас кождий 
Секретаріят мав свої секрети 
Впрочім пусте. Розходиться 
поета... 

Несподівана й небуденна бу-
ла се для мене гостина. С 
чаю часто, навіть на ул. 
Ській, людий, які підписують 
себе під ріжними віршами, та з 
поетами від ряду літі не стріча 
юся майже ніколи. Часом у сн 
приходить до мене добрий 
Верлєн, задуманий Бодлєр, 
сом заходить у мою хату прќо 

хнений Г`айне; з ўкраїн-
їх поетів мало хто відвідує 

Тим дорозша для мене 
була стріча з наддніпрянським 

І гостем. Ми й розговорилися 
про поезію, про напрями, 
-`епер... ітд. ітд. З черги став він 
^ені читати свої поезії; пів го-

Іднни читав, а ще її ів говорив з 
Засипав мене потоком 

Іслів і римів, що крутилися в за-
чарованому колі -—кохання, 
страждання й ^тюдіввііАя, суму, 

му й глуму, твтранів--г,стьма)-
, 'кайданів і нгарля' 

Ідолі і неволі... Тут 
ініла й боєва нута в кількох ва 

мяціях бадьорого мотиву: 
Ось, ось, ось - -
Ми таки не дамось! 

Опісля говорив мені моло-
I Хочете СПРОВАДИТИ скоро і певно ВАШУ РІДНЮ з краю, чи Ваших знакомих, звер- (су'днії поет, що їде з України в 

і тайтесь до нас і в протягу кількох тижнів Ваші рідні чи знакомі будуть тут. Ми rf) S'̂ ĥJ'MĴ ^ 
' Берлін, на Мадагаскар, коби 
' лиш втечи як найдальше від 
),всього, що бачив на рідній не 
('своїй землі. Нарікав на всіх і на 
) все. Хотів втечи від людий, від 
‚'життя, від дійсности... 

Зворушив мене. Я не мав си 

т а я З І і б г Р 

Ся фотографа представляв послідиў партію, 

' -вистараємось всі потрібні для подорожуючих документи і заопікуємось ними 

J заки вони сюди прибудуть. Бо ми маємо своїх репрезентантів у Львові, Крако-

I ві і Варшаві і вони дають всяку по'трібну пораду подорожуючим. 

) Хочете ВИСЛАТИ СКОРО І ПЕВНО ГРОШІ ДО КРАЮ, зверніться до нас. Ми вимінюе-

' мо гроші після біжучого щоденного курсу і ПЕРЕСИЛАЄМО ДО КРАЮ ТЕЛЄ-

ҐРАФІЧНО І „БАНКОВИМ"ДРЕФТОМ" як найскорше і найпевнійшс і з повною 

. гарантією. За кілька тижнів по висланню гроший дістаємо з краю посвідчснне 

) і власноручний підпис особи що одержала гроші. 
1 ШИФКАРТИ продаємо на всі лінії корабельні по компанійннх цінах, 

і Зголошуйтесь особисто або пишіть до найбільшого Українського Банку в Аме-
`8" мої слова летять за поето і 

і рииі, на адрес: 79— (g) вздогін... 
ЏІ 

сказати йому правду в очи. 
(Q) Жаль мені було хлопчини з сн-
(^) німн очима... Я порадив йому 
(^переписати поезії „на чисто" і 
(Я) покищо... задержати у себе. А 
л тепер гризе мене совість. Му-
S=r inv направити промах. Нехай 

і HENRY С. ШО, BANKER 
139 COOPER SQUARE, NEW YORK, N. Y. 

і, молодий друже-посте! Ти 
ожсш їхати на Мадагаскар. 

Ти мусиш остатися туѓ! Ти не 
гмієш відвертатися від ДІЙСНОѓ 
стн, тобі не вільно тікати від 
життя! Пійшлн наші жовніри в 

(полон, поїхали політики на чу-
жину, повели наших діячів в 

'тюрми і табори, а ти лишися в 
'долині с`дїз і горя. Ти не поки-
'дай рідної землі. Лишися на пу-

(БОНҐАЛЬОВ) 
Оферта властителя фабрики ctsbH І 

левої важна на 15 днів. j 
Ю.ООО стіп - квадратових, бонѓа-" 
льов, малий дімпк в поблизу- фа-
брики на кольоіп'ї власній на ' 

' Л а Сяати по S5 
Закладайте господарство і 

сливо. Пишіть по інформації нині, бо і 
Иорку. Акта і 

к Ваша воля. Пишіть або голосіться до : - і 
. COMPANY, 5 BEE KM AN ST., Room 308, 

ія кількох ко.тьоні-
ІодамЬ Вам інфор-

88чс92 
KEW YORK, N. Y. 

жарину , 
тліючих 

Тобі 
ж и т т є у 

шукай під попелом 
іскор... 

те вільно тікати перед 
перед дійсностю. Ти 

вибрати ‚між римовано 
на чужині тугою за рідним кра-
єм, 'а між" кроваво-болючою, 
божеською творчостю, що бу-
де відбнттєм твердої, жорсто-
кої дійсности, що буде луною 
страшного дужания TBOTTOFC 
народу, його "стражданЯ і.'спН 
Лівані."... 

ріТЉки твою землю топче во-
рожа стопа, не покидай її. О-
стайься тут, хоМ довкола сльо-
зи і кров... 

Тнберій Горобець. 

УКРАЇНСЬКЕ БАНКОВЕ БЮРО в НЮАРК, Н. ДЖ. 
СЕ Є ПЕРШЕ І ОДИНОКЕ 

УКРАЇНСЬКЕ БАНКОВЕ БЮРО В ЗЛУЧЕНИХ ДЕРЖАВАХ 
ПЕРЕСЇ1ЛАЄМО ГРОШІ ПО ДНЕВНІМ КУРСІ ДО ВСІХ 

ЧАСТИЙ СЬВІТА З ПОВНОЮ ПОРУКОЮ. 
ПРОДАЄМО ШНФКАРТИ НА ВСІ КОРАБЕЛЬНІ ЛІНИ. 

Виробіясмо ПАШПОРТИ до. краю в кількох днях I СПРОВАДЖУЄМО 
г родини з краю. 78— 

Виробдясио І затверджусмо яоіио.д.сти, контракти і всякого рода я . , 
ml судові,.: американські І ирасіі документи. Подагоджусм. спадкові с.рв-
і . ла`-иосер-динцтвом за.іренмх українських ідюкатіі . краю. — Всідв-
нихпорад нв жаданні- удівясао безплатно, особисто І вистоїмо. — Родим-
ці: Кави бажаєте собі бути точно, скоро і совістив обслуженими, то 
удавайтеся або пишіть до нашого бюра. На кожду кореспонденцію радо І 
еКоро відповідаємо. 
U K R A I N I A N B A N K I N G B U R E A U 

EMIL GERMANUS ^ 
Банкир, Мировий Судія І Нотар Публични`й 

М. ШУСТАКЕВИЧ, Менаджер Українського Бюра. 
1 8 5 SpriliirflelB, А - е , corner Merrer St., Newark, N. J. 

Маємо філію при: 2 0 в Ferry Street, Newark, N. J. 

НОВІ ТЕАТРАЛЬНІ КНИЖЌНІ 
В Ж Е в и й ш л и з ДРУКУ 

І ПРОДАЮТЬСЯ. 
Батраки, драма в 4. ди 

Гей п 
і 1. . 

Куп. 

На сіножаті, к 
Глитай або Павук, драма в 4. діях 
За друзі своя, драма в ЬҐдіях... 
Щасливий край, комедія на 1. дію 
Великий Молох, пєса в 3. д і ях . . . 

Замовлення посилайте і адресу: 

UKRAINSKA KNYHAHNIA, 
їм. т. SUEWCHENKA. 

168 Е. 4th ST„ NEW YORK, N. Y. 

CTAPOKPAE! ПОСМЕРТНІ 

WENT. 
снль Литвин, господар в Винни-

... помер в .39. році життя," дня 29. 
червня 1920 р. Похорон відбувся диѓ 
30. череня о год. 5. пополудни в Вин 
никах, про що повідомляється рідню 
знайомих. 

Олександер Глодзінський, управи-
ль школи в Ьерсжниці шлях, і вла-
інк реальности, помер 16. грудня 

1919 р. на удар серця в Немнрові ко-
ло Винниці. Така вістка надійшла що-
йно на днях від швагра покійного о. 
Бандерн. 

і в 38 р. жнт 
і з Артимовичів Гойванович 
і 29. Ѓмай с. р. також на тис! 
тльськім шітітталі в 38 р. жш 

І II. і І,-

ШИФКАРТИ 
. НА УКРАЇНУ 

ДНЯ 10-ГО СЕРПНЯ 
ВІДХОДИТЬ 

Ь НЮ А Ш Е Р Ц А М 
МАЦМО 
Д. 

;ць-н і 

Наш представник поїде з 
Вами до Галичини. 

ВИРОБЛЯЄМО ПАШПОРТИ 
НА УКРАЇНУ. 

кайкоротша І найтанша.—Забез-

UKRAINIAN 
STEAMSHIP AGENCY 
ЄЗ-9Б" EAST 3rd STREET, 

NEW YORK, N. Y. 

Ф А Р М А . 
3 причини ста осѓи господаря спро-

рма: 187 акрів уро-
котрої 75 акрів пасо-

іИСКа, 25 пќрів ліса, 87 акрів засіяні 
сіно. На фармі 

ob'hckI"'і'̀ з".ііи'й лво юверховий лім з" 1-і кімнат, з с.тск-
трнчннм світлом з телефоном і во-
док,. Велика СЃі 

курник. Всі буд инки в добрім іюряд-
сеі фармн, 4 добрих 

коні. 14 ДІЙНИХ коров. один бик. 4 

також` вози, бр, 
робні машини. Ніна 

-'і фармн $9.000.00, ютовими грішми 
ЛЬКО $1.900 00. а решта по 100 дол. 
рік і 5 процент. Добра нагода купи-
і фарму за танк. ціну. Ще маю другі 
арми до спроданім, від 50 ао 300 ак-

іми на вигідних услівях. ' 89-90 
К. MEI.NIKOFF, 

Р. О. REMSEN, N. Y. 

УКРАЇНСЬКИЙ ДОКТОР 

ДР, М. МІЛОЄВИЧ 
(j-ий в о є н н и й A^gcrop в 

старім ќт`азо. 85чс98, j 

L Ш WOeu'iTtT^BEET,,.. 
РГГТЗВСКвЯ, РА. 

ПОЗІР! ПОЗІР! ПОЗІР! 
В книга рий „Свободі 

ГОСТИНЕЦЬ, оправлений в шаграно-
шкірку, золонені береги і гарне 

еінчение. Ціна $2.251 
ГОСТИНЕЦЬ, в полотняній оправі, 

сами. Ціна $1.50 
АНГЕЛ ХОРОНИТЕЛЬ, оправлений в 

агранову шкірку, золочені береРи, 
ьлого формату. Ціна $1.50 

АНГЕЛ ХОРОНИТЕЛЬ, імітація шкі 
точені береги, гарне викінчен-

..j.ioro формату. Ціна $1.10 
БОГ РАДОСТЬ МОЯ, в дуже гарній 

чорній оправі з витисками і золоче-
ннми берегами, з футералом, 600 

.. сторін друку. Ціна $1.50 
ДОРОГА ДО НЕБА в чорній оправі з 

гарними витисками, золочені бере-
ги, малого формату, з футералом 
Ціна $0.85, 

ВІНЕЦЬ МОЛИТОВ, діточий молі 
гарній чорній оправі, 

берегами і золотими 
Ціна $0.60' 

Замовлення враз з належитостю 
просимо слати на адресу: 

"S V О В О D А", ЯЗ GRAND ST.. JERSEY CITY. N. J 

ПШІИГА 'ТІ $ 
ЗДОРОВИВ! 

Не чекайте аж захоріете.'Кож-
да мала признака слабого здо-
ровля є звичайно наслідком жо-

.лудкових недомагань, які в мно-

І-ЗІ 

УКРАЇНЦІ! ' ДОРОГА ОТВОРЕНАІ і ШИФКАРТИ̂НА ВСІ ЛІНИ по КОМПАНІЧНИХ ЦІНАХ 
З Пишіть зараз то Вам пораджу як обійтися в справі 

видістання пашпортў І всіх вказівок подорожќ, до: 

І. ГЕРЦ, БАНКИР 1 НОТАР, 
В24 WEST 84th STREET, KBW YORK, Я. T. 

ВАЖНІ 
Розшнрнлисьмо і перенеслисьмо на-, 
ше головне БЮРО. ЗАТРУДМЯЄіМО 
више досвідчених 1 ' регістрованих 
Адвокатів Патентовнх І фахових _ро-
бітннків. Тепер можемо акуратнійше 
і скуточнійше перепроваджувати! 
справи Патентові подвійного .числа 
клієнтів ніж до тепер. Пишіть вперед 
to досвідченої старої фірми: бОвс— 

AMERICAN EUROPEAN ГІТВЯТ 
СОМРАХТ, Dept 8 w , 

New Tork City. 

HOFFMAN 
BITTER WINE 

(ГІРКЕ ВИНО 'І 
ГОФМАНА) І 

управильнить діла- І 
не кишок, вичи- ? 
стить ж о л у д Ь к , { 
прочистить к р о в , І 
усуне болі голови, ( 
дасть добрий апе- { 
тит, кріпкий сон, J 
зміцнить нерви І ( 
додасть В а ш о м у ( 

тиў житевої сили, J 
Се зробить Вас не- ( 
приступним на вся- ( 

кі недуги. Спеці- J 
яяьно порўиўване-1 
для немічних лю- ; 
дий. ЖАДАЙТЕ ЛИШЕ 

HOFFMAN BITTER WINE 
не беріть ніяких підроблених вин. 
Ціяд $1.50 за бутельќў, б буте-
льок $7.50, 12 бутсльок $14.00.' 
Прод-о-сь в .аптиках, більџтих 
склепах або ' впрост у фабри-

} кантів. 
PART05AT,' HHUQ Ђ 

А СНКМІСАЦ СО, іясц і 
4 4 Proipeet 8L, Yortkera, Я. 1.-

ОСТЕРЕЖЕННС! 
Отсим повідомляємо усіх нашихкліеитів, що наші 

бюра проваджені ляше під такою адресою: 

HENRY J. SCHNITZER, STATE BANK 
141 WASHINGTON STREET, HEW YORK, H. Y, 

h i що лише на таку адресу посилати гроші, приїздити 
1 запитуватися в справі шнфкарт. 

Увага: Гарні презента розішлемо всім тим, що надіслють на, 
адреси своїх знакомих. (УЃ' 

СІ приятелі нашої Фірми, що змінили свою адресу', зволять` ла 
скаво зголоситися, бо маємо для них богато нойїн З краю. 

ДР. КАУФМАН ГИОРНТІГ̂  
н УКРАЇНСЬКІ І 

ведуві. ШЏШШХТП 

J Др, Кауфман ' ^ ^ ^ ^ Т Т 0 

IV воздуху. ДР. КАУФМАН лічить затроеня І неправильности кров-. ^ 

ревматизм, ломанв косткА, болі голови, завороти, fJo.il ќрижий, ва- П і 

Єсли кочѓете совісної порвии '_атсіа веЛуДД. 

S-ВІІИ№ 
я . і . ЛЧНТЬ всі отсї ведутиі МУЖЕСЬЮ 

ЛР. Кауфман ̂ ІААІАЖ иана волося. Лічить ВСІ ЖІНОЧІ НЕДУГИ, яко АКУШЌЯ СШЏЯЛК ЛІЧИТЬ УСПІШНО ШФЛКЗЕНЦУ І ЗАПАЛЕНЄ ЛЕГКИХ 
S. ІД, KAUFMAN NEW ТОВК CITY 

і ГОЛ. ЩО. о-дня 
4,Діог ВИ а РВИЮ ДО В. ВЕЧ- В ВЌДІЛЮ ВИ а ВНВ а. І іполуднв. 

ОІ 
- Телефон Орчард 1352. 

ХОІ 
КОЛИВНЕ Н Е Д У Ж І 

Першою річею, яку Вн хотіли бв аяатв в ЛЕ НАРТЃИ ДОБРОГО ЛІКАРЯ". 
Коли Ви звернете свої кроки до офісу 

Д-РА РУССЕЛЯ, 176 E A S T J E F F E R -
SON AVE., ОДНІ ДВЕРІ НА СХІД ВІД 
ВУДВАРД ЕВЕНЮ, ДІТРОПТ, МІШ, 
там найдете без втрати часу ДОСВІДЧЕ-
НОГО СПЕШЯЛІСТА, за котрим Ви шу-
каете. Коли навідаєтесь у Д-РА РУС-
.СЕЛЯ, Ви побачите, що'він дуже старан-
но досліджує стан Вашої недуги, щобв 

'віднайти докладно де і нащо Ви терпите. 
Ріого офіси е заосмотрені найновійшими 
науковими апаратами. При їх застосоаан-
ню і широкому знанню недуг самим 
д-ром Руссельом, всякі ошибкм в немо'ж-
ш 

МОЇ ЧУДОВІ УСПІХИ 
в ліченю недуг як острих так і хропічних, І: наслідком того, що В ДО-
сліджував сі недуги через ці-ле моє життє. В додатку мої оф си Є за-
осмотрсні в найііовійші інструменти, і прилади, електричні, вібраціЯні 
і механічні, і не щадиться нічого, що лише може бути корисне для 
моїх пацієнтів. Коли мене відвідаєте сейчас, то будете могли оцінити, 
чи Ви повніші чекати дальше аж промине всяка надія до вилічення 
себе з недуги, без згляду який е її стан або як вона довго тревае. ЗА-
тим коли хочете зістаЃв вилічені, наука І досвід приверне Вас внов ю 
сили, здоровля і щастя ПОРАДА І БАЛАНС ДАРОМ. 
ГОДИНИ ОФІСОВІ: від 9-ої рано 'до 8-ої вечер. В иедіяі ВЦ If-ol 

рано до 2-ої пополудня. 
17Є EAST JEFFEB80H АТК, 

одні двері на схід в іл-
Woodward Avenne. 
DETROIT, MICH. 

DR. RUSSELL, 

ЗВІСНИЙ DR. GREY 
СПЕЦІАЛІСТ ПОНАД ЗО ЛІТ. 

ВІН УЖЕ ВИЛІЧИВ ТИСЯЧІ МУЩИН І БАЖАВ БИ І ВАС ВИЛІЧИТИ. 

117 Е. 17Ш S t . , W S S F ^ E NEW YORK CHY. 
Коли терпите на нирки або міхур, скірну недугу, ече-

му, пропўќлину, геиороїди, фістулу, ревматизм, невраль-
ґію, нервовість, болі ќрижий, слабости носа, горла 1 жо-
лудка, кашель, застуду, запаленне легких або всяку иншу 
хронічну недугу. Коли лікар, який лічив Вас ще не вилічив 
Вас, Ідїть до добре звісного і давко основаного офісу д-ра 
Ѓрея, бо він вилічить те, чого другі не МОГЛИ. 

ПОРАДА ДАРОМ. — ЛІКИ $1.00 
За професійну обслугу числить низькі ПІТИ 

Години: від-9-ої до В-ої; в неділі від 9-ої до З-ої. 

ДОЛАРИ ДО ГАЛИЧИНИ І ЛЕЇ ДО БУКОВИНИ 
За доляра в краю дають більше марок як тут декотрі банкирі. 

НАШ СПОСІБ пересилки гроший до краю найлучшнй: скілько долярів 
пришлете до нас ТІЛЬКО ПЕРЕШЛЕМО а малим додатком на вн-

ШИФКАРГИ З КРАЮ І ДО КРАЮ 
Отжв ВИ сьогодня довідайтесь у: 'і 60— 

M A R K B I R H B A U M , 
11 ТНІНП AYE1TDE, межи 7. а а улицею NEW ТОВК, К. Т. 

Навідайтесь сейчас до 

СПЕЩЯЛГСТА З'ПОНАД 25-ЛІТНОЮ ПРАКТИКОЮ. DOCTOR ZINS 
Др. ЗІНС лічить хронічні АМГДУГИ, нервові, серця, жо-
лудка, печінки, нирок І міхура, неправильностн мочові, 
секретні недуги; 1 у всіх случаях нервового ослаблення. 
В случаю ЗАТРОЄННЯ ЌРОВИ застосовується до най-

ліпшнх І добре звісних, дocкo.^.uиx ^'Йовітиих метод. 
— МУІЦИНИ, котрі в недужі, ослаблені, бліді, вичерпані І 

знеохочені, ќвидуть опіку на всяку їхню недугу. Коли стан недуги е від-
повідпий, причину легко усунеться 1 здоровле повертається. 89-01 

ПРИЙДІТЬ НА БЕЗПЛАТНУ ПОРАДУ. 
Не буде Вас нічого кош- і і 
вати, щоб збадав Вас др. ї І 

не. Винагорода за його f , _ J 
методу є дуже уміркована і 
не псревисшае ціни, яку 
кождий чесннЯ чоловік хо-
че заплатити. Богато неду-
жих мутніѓ іде сотки миль, 
щоб найти поміч. Досліди 
попереджаючі ліченнє пе-' 
рсводиться `иа ќрови систе-
мою Вассермана і бадаєть-
ся мікроскопом для доклад-
ного справдження прояві 
недуги і впливу лічення, 

DOCTOR I.. ZINS, 
1 1 0 Eaat ІвОѓ Street, 

NEW YORK, K. Y. . 
ОФІСОВІ ГОДИНИі Щодня від 10-ої рано до 7-ої вечер, в неділі від 

- . ІО-оІ рано до 4-ої пополудни. 



О І В І І 
НЕДУГИ МУЩИН Я В ВДИИОК-Й САВЦІВДІСГ ИЕДУГ .УЖЕСЬННХ В ПІТСБУРҐЎ, КОТРЌІ ГОВОРИТЬ ВО УНРАЇИСЬВА. 

НВІДВВШВ ІСТНУЮЧИЙ, ИАІУСВІШИІІ-ШИЇ І ЗАСДУГУЮЧИІ ИА ДОВІРС спе-ІІІНЛІСТ НЕДУГ ИУЖЕСЬЯИХ,' КОТРИЙ У-с. СВОЄ ЗНАНЕ і ДОВГОВІЇЙЎ ВРАЯТИ-ВУ ВІДДАЄ два ЎСЛУГИ НЕДУЖИХ. 
DOC,TRPKR LORENZ 

8 веч. В иедіді від ГО. ДО 2. 

ЗАКЛИКИ ДО ТОРГОВЛІ І ПРОМИСЛУ! 
По українських часописах всюди кличуть, беріть в свої руки 

торговлю І промислі 
Українці свідомі того, що торговая І промнсл двигне нашу 

знищену вітчиму і нас самих! 
„НАША УКРАЇНСЬКА ТОРГОВЕЛЬНА КОРПОРАШЯ ЧИ НЕ 

ПЕРША Т̂  ЇМ АМЕРИКАНСЬКІЙ ЗЕМЛИ, ЗАСНОВАНА ТІЛЬ-ФІЛІЇ, які закладаємо по містах, свідчать про П великий роз-
витокі 7ІС92 

НАША КОРПОРАЦІЯ ВЖЕ ПОРОБИЛА ВСТУПНІ ПРИГОТО-
ВАННЯ ВЕСТИ ТОРГОВЛІЃЃ З „НАРОДНОЮ ТОРГОВЛЕІО-
У ЛЬВОВІ і ТОРГІОВЛІ!ОТРЕБУЄМО '̂̀ 10 Д̂ИИ СПОСІБНИХ ДО 

Ми научимо як вести торговлю! Ч 
Всякі Інформації і поміч а торі овельннх`справах уділяємо радої 
По Інформації пишіть: 
УКРАЇНСЬКА ТОРГОВЕЛЬНА КОРПОРАЦІЯ, 

308 KING STREET, WILMINGTON, DEL. 

МІСЦЕВІ ШОШЕНЯ. 
РУХ У ВЩДІЛАХ У. Н. СОЮЗА. і ПОВЩОМЛЕННЄ. 

В И Н А Х І Д Н И К И 
Вишліть менї модель абЬ 

рисунок Вашого винаходу 
дла егзамінацѓї. 37чс— 

Жадайте мою кннжочку 
винаходів п. з. -ПОРАДНИК 
ДЛЯ ВИНАХІДНИКІВ", ко-
тру отримаєте ДАРОМ . -Пв-
шѓть до меси по українське 

RJARCIN LABINER, 
І В ` ` W Patent Atty. (З.). ШШ 
T^^UFARK ROW, NEW XKWV^yJ 

.ЇЇ І МІ І ЗИМОВІ, IUOBKOBI I BOB-
ПЯІП. МОЖНА НАБУТИ ПІД 

; АДРЕСОЮ: 

UKRAINIAN BAZAR, 
1Є8 Rnat 4(h Street, 

SKW YORK. N. V. 

50 АКР. ФАРМА НА ПРОДАЖ 

ЧИ ВИТРАВИТЕ СВОЮ ІДУ? 
НЕ ТЕ ЩО ЗІСТЕ, АЛЕ ТЕ ЩО СТРАВИТЕ БУДЕ 

КОРИСНЕ ДЛЯ ВАШОЇ СИСТЕМИ. 

Добрий, здоровий апетит і правильне ділагше 
органів травлення будуть Вашим 
успіхом,' як Ви будете уживати 

SEVERA'S 
ESORKA І 

іе для ослаблених, Ѓвельми по.-, І 
ручуваие для немічн 'их і' Ніжних 
осіб. Відповідний тоиік для лю-
дий с т а р і и о г о віку. 80с04' 
Ціни: 75 инт. і 3 цнт. податку або 

$1,50 і 6 цнт. податку. 
В аптиках або пишіть до: 

W, F, SEVERA CO. 
CEDAR RAPIDS, IOWA 

ММОДГ 

25. І 
МАКАДУ, ПА. Бр. Сошесгвія 

,. 7, повідомляє всіх 

явіьний мітінг відбудеться 
р. Всі члени повинні прибути 
іітіиг, бо, будеться вибирати 
а на конвенцію. Непрнсуті 

член буде караний після статута. -
Капітула, предс; II. Пухир, секр: 

ВАЖНЕ ДЛЯ ВСІХ! 
Фарми на продаж в околици фабрич-
них міст Геркімер, Літл Фоле, КУгкиа 

I Ром, Н. И. 
1) 200 акрів, 100 орної землі, 00 

грубого ліса .а решта пасовиск 
дниќн всі добрі, е 17 коров, 2 
всі знарядн фармерські, І'І. МИЛІ ВІД 
стейтової дороін. Піна $КООО, вплати 
$2,500. . 89-90 

2) 163 акрів, 100 орної землі а реш-
та пасовнско і грубий ліс. Будинки всі 
добрі, враз з ФЕРМЕРСЬКИМИ ЗИАРЯДА-
ми, t Д4 коров, 2 коні, одна бсіроіа, 
" ' р. Ціна И.500. Можна купити на 
леікі сплати. 

3) 125 акрів рівного поля, 17 коров, 
красні коні, кури: бараболя, овес, 

кукуруза вже посаджена, гарна хата, 
всі будинки добрі; е тут наша кольо-

Всьо за $7000, вплати $.ІООО, а 
решта на сплату. По блнзші інформл-

ишіть або зголосіться, 
фарми находяться недалеко фа-

бричних міст, в котрих t наші кольо-
ї, з церквами, школами 
варнствамн -Богато Українців іюку-
і.ні тут фарми і T всякі англійські 
ісші школи. Користай з сеї нагоди, НСПОЖЛЛУЃТС. Адреса: MICHAEL 

ї'ї ( I I Y R . 11 Mohawk Street, Little 
Falls, N. Y. 

Отсим подаємо до загального відо-
ма, що тимчасовий офіс корпорації 
National HuildinK Loan ' AHS'D „Ѓќта-
Ina" ої Jersey City, N. J 4 находиться 
під числом 222 Wu'shiHKton S t , Jersey 
City, N. J. 

. В. Ф. Вагнер, 
71c92 

Ііедокладностя і НЕПРААЯЛІ 
шого лини, носа і уший можуть бути 
справле'ні без болю і без втрати часу. 
Жешцннп і му шини най прийдуть або 
пишуть по кннжочку, и^а опису 

НИКОЛАИ СТАНИСЛАВ$ 
rvr-aj , , , МАЙСТЕР ШЕВСЬКИЙ. 
џЎЯ НІ ЧОБОТИ як ОФІНИРС 
ЗРОБЛЮ. ЧОБОІН ВІД 120 до $Л 
Свій ДО СВОЮ! 

ЛІКАРСТВА АПТИКИ 
СВ. МИХАЇЛА 

Молодість Бальзам $5.30 
Бальваіи на подвиганмє в се-

реднні 3.00 
Бальзам на бсзсонність 2.00 
Кроплї на корчі в жолудку.. 2.00 
Пігулки на конвульсії 5.00 
К'роплї до очий від запалення 2.03 

а Солітер 5.00 

ШИФКАРТИ НА УКРАЇНУ 
Дорога на Україну вже OTBOPEHA. Висилаємо 

сотки Українців до вітчини через Гамбург, Трієст, ВІ-
день, Львів, Францію, та другі місцевости. Шифкарти 
дуже тані. Зголошуйтесь особисто або листовно. 

ГРОШІ НА УКРАЇНУ 

вплосоріст до поросту чор-

Вусоріст до поросту ДОВГИХ 
ВУСІ руматнзма і про-
студи 

Масть до натирання від ру-
изма 

Жолудковий бальзам від ка-
тару жолудка 

Пігулки до очищення жолудка 1.03 
Фарба на сиве волосе (на всі 

льори) 3.00 
Масть на прищі, корости І ли-

3.00^ 

2.90 і 

2.00 

2.00 

Геркулес, до скріплення сил 
і апетиту -.— 

Крім I мило до гТірШго лиця 
' с п о к о ю ю ^ . ^ ' бальзам — 

..іќ' від пр'склЎди І інфлюенци 3.03 
Бальзам до Знищення зіпсу-

крови 3-00 
Пігулки від болю голови 209 

шок на пітніючі ноги . . 1.00 
іід гемороїдів 2.00 

Масті, до катру в носі 1.00 
Краплі до болю зубів ЇЛО 
"1к проти болю в горлі 1.0D 

Окрім всіх тих ліків, що тут ПО-
іно, маємо всякі другі ліки про-
і всіх хронічних 1 задавнених хо-

ріб. За всі наші ліки даємо повну 
іашу гарантію. Пишіть по ката-

Хто пришле відразу, И) дол. га 
ріжні средства, вишлімо ДАРОМ 
дуже добрий дарунок. Як ви хорі 
на якунебудь слабість пишіть нам 
сейчас, а МИ вам поможемо. Листи 
і моні-ордери на гроші належить 
адресувати до: 147чс-

ST. MICHAEL MEDICINE CO, 
Dept. n; 

GARLSTADT,N,J, 

Спішіть ся посилати гроші, бо курс тепер дуже 
низький. З Галичини дістаємо тисячі поквітоваиь на 
отримані гроші. Гарантуємо за кождий цент. Пишіть, а-
6о зголошуйтесь особисто. Г " п 42— 

ВИРОБЛЯЄМО ПАШПОРТИ НА УКРАЇНУ 
За кілька днів кождому вќробимо пашпорт по-

трібний на виїзд до України. Памятайте адресу: 

` УКРАЇНСЬКИЙ ЦІМ БАНКОВИЙ ` 
ноьпнкнскк a GOOHMJLS, УІЮВАЖНЕНИИ БАНКИР, 

136 EAST 42ND STFLEET, NEW YORK, N. T. 
Д о К Р А Ю ! 

юдий кождого тижня д ГЕНТАМ# УКРАЇНЦІ! ПО що Вам даватися 
самозванцям. Ми висилаємо сотки лю 
рого краю на найбільших І найшвидших корГібЛих1 і о всіх портів 
Европи без жадних клопотів І великих видатків. 

Тисячі людий .присилають до нас листи зі старого краю дякую-
чи нам за чесну обслугу. Ми не хочемо Вас здерти, але радо пома-
гаамо у всіх справах безплатно і совісно. 

Продаємо шифкарти з колійовим білетом до Відня, Варшави, 
Кракова, Львова` І инших місцевостий по найнизших компанійних 
цінах. Щоби ие чекати в Ню Иорку і не тратити часу і гроший, 
присилайте сейчас завдатки на зарезервованне місць. 

Пашпорти виробляємо в кількох днях. Куфрн асетгуруемо від 
випадків, аж до Вашої місцевости. 

Гроші до краю посилаємо по найнизшім курсі І а повною 
гарантією. 80-92 

За всіми інформаціями пишіть лише до гас, а не пожалуєте. 

MORRIS ENGEL, UKRAINIAN BANKER 
129 GREENWICH STBEET, NEW Y0HKR N. Ї . 

ЩОБИ ВІД'ЇХАТИ ДО РІДНОГО КРАЮ і 
. .„- . - ._ _г,тИ пашпорт і відповідну шифкарту, рівнож мусите` запла- X 

практика. Офі 
від 9-ої рано до 7-ої вечер кож-
дня; в неділі до 4-ої пополудни. 

Адреса: Dr. G. BUKKI, 407 East 68th 
New York. N. Y. 34ic73 

подробицях. На к 

і 10 ЇЇ ЇЇ ЃЇВ. ТАКСОІ 25-. і 

іку треба п 

їнебуд 

PITTSBURGH 
МЎІЦНИЙ, меншини 

ВИ ПОВИННІ КУПУВАТИ 
ШИФКАРТИ ДО КРАЮ 

ЛИШЕНЬ В НЮ ЙОРЌУ 

НАДЗВИЧАЙНА ОФЕРТА. 
для ОСЛАБЛЕНИХ МЎИ 

Потреоуете пісдати нам дише 
Ослаблені мупіияя i t такоа 

дістануть радикально і раа на 
черев ўкита средотва NO 
іа скааатв, чудове ѓрсд 

вніічвдо вже ТИСЯЧІ и.дужиі м 

ве ослаблене, xoja утратили і 
в мі'лшіидію, аямнѓ руќ: 

БО В НЮ ИОРКУ всідаєте на корабель, а крім того_м--
ете ще полагодити І другі справи. 

УКРАЇНСЬКО-ЕВРОПЕЙСЬКА ТРАНСПОРТ08А КО. 
в Ню Иорку заопікуесь від часу Вашого приїзду до Ню Пор-
ку на стацію, аж поки не всядете на корабель. ПЕРЕВЕЗЕ 
І ПЕРЕТРИМАЄ Ваші пакунки, постарассь Вам о пашпорт, 
поможе при оплаті податку, завізує у всіх коќзўлів пашлоат 
і вишле Вас найліпшим кораблем на Гамбург або РотердА 
до рідного краю. МИ НЕ ЖАДАЄМО БІЛЬШЕ за шнфиарту 
як другі се роблять, але продаємо ло комѓині чиїй ціні, бо ми 
ссьмо правнимн заступниками корабельних компаній. ПЕРЕ-
СНЛАЄМО ГРОШІ ПО найнизшім деннім курсі з повною 
порукою. ІЏ— 

Пишіть або зайдіть до правдивого Українського. Бюра 
на адресу: 

EUROPEAN TRANSPORTATION CO. 
106 AVENUE A HEW YORK CITY 

(межи I n 6-ою I 7-ою улицею). 
ЮЛІЯМ ПАВЧАК, співвластитель. 

ђ 
I 

марок або ваші недуга 
вевривмві сни, боязнь с 

вя се роблиті Другі І УРНИ вето у 
NOVO 

в розўірви короткім часЃ 
свдьзвм, адоровви, і щасля 
будете вгиіі ужнватв 

НЯ 

ДРІБНІ ОГОЛОШЕННЯ. 
Оголошення женитьби не приАма-

есь. — За одно поміщенне платиться 
1Q центЃа за стрічку (5 слів); два І 
бГдьше поміщень 7Ц цента за-стріч-
ку ьіл кождого поміщення. ПІСІЯ сих 
ЦІН на дворазове oro..ou"-we з в стрі-
чок належить приснлап і.і.00. Оголо-
шення продажи фарм приймається лч-
ше такі, коли в них є подана сама річ 

, яка е на продаж, Інвентар, запаси, по-
ложеине 1 ціна. Рішучо не приймавсь 

І оголошень з всякими дивовижними 
і описами, висловлювання надмірної 
Зтрихильности для костумера і напади 
І на других продавців. 

Не належиться ждати ВІДПОВІДНА на 
листи в справі оголошень, подаваних 
на адресу ..Свободи", бо на такі листи 
адміністрація не відповідає, але пере-
дае їх сторонам, які подали оголошен-
не. Від сторін належить сподіватися 
відповіли: 

ќзагалі або роботи. Терпли 
иують ся до нас зі всіх частин ^злу-ІСНИХ Держав Коли хочете подужа-

ги, голосіть ся сейчас 

DOCTORS' LABORATORY, 
Fourth Floor, 708 I'F.NN АУК. 

PITTSBURGH, FA. 
IU 8TATK STREET, 

ted Fluor, HAMMO-ll, IHD. 
ГОДИНИ: від 9-ої рано ло 8-ої вечер 

КРЕВНИХ І ЗНАКОМИХ 

S. КОМГИАЯЯПГКг 
іт.пііе A, cor. 15th Ht, 

N, w York, N. Y. 

ДР. СЕМЕН ДЕМИДЧУК пошукує 
платного заиат я. МОЖЕ БУТИ ФІЗИЧНА 

ІІ Адреса: ЗО Б. 7TH St., NEW YORK CITY. 80-90 

ВІДЗИВЌАНЕ ЗДОРОВЛЄ 
Гепер е щасливий, а думав, що 

не найде вже помочи. 
До Д-ра Ґанком, 146 Е. 14th Straal 

New York. 
З радістю повідомляю Вас, що я на-

годжусь в добрім здоровлю і я чуюс-, 
луже добре. Я роскажу Вам свої кло-
поти, які я перебув перед тим, як я 
іайшов до Вашого офісу. В часі коли 
я навідевся до Вас, я Вам не сказав, 
що я був під лікарським доглядом в 
Стамфорд від падолиста 1917 до мав 
1918. Лікар не міг мені помочи 1 сад-
зав мені, шоби я удався до якого до-
брого лікаря в Ню Иорку. Тоді мМ 
приятель завів мене до спеціяліста, лі-
каря, котрий мав 30-літну практику на 
недугах, яку я терпів. Він оглянув ме-
не і я осгавав під його доглядом від 
мая 1918 до серпня 1919 р. Тоді я був 
втратив зовсім надію, як я прийшов 
до Вас. Бої ато можна написати про ті 
мої клопоти, але я е тепер дуже ща-
сливнй. Я завдячую Вам і брак мені 

Вам моєї в 

пере-

свої, адресу і імя, ах також 50 центів в 
цочтовнх марках або готівкою на оода-
чсвв UO'ITUIIC.I pnpecNKa і впакована. 
Просимо звернута увагу на се, шо се не 
е иаза пробна пачка, але компіетвяі 
запас, вистарчаюча! на 15 днів, якиі 
џже часто вистарчав ва ДІченв. Оферта . 
в важна іяіое ва огравнчевиі час. Напн- j 
гаѓті до вас безвровохочво, надміияючв, 
часописќ, в якії вя читахи се оголошене 
в ия аашлемо Вам ееічас агадаяе` сред 

NOTO COMPANY, DEPT. 23. -
BOX 4000. PHILADELPHIA, PA. 

сливі для кождого Г 
з т е л я К Р О Н І К И І 

І ДЛЯ ВИНАХОДИТЕ-
I ЛІВ Оказовнй НЎІ 

їда Д А Р О М . 
:ь в собі ЩО ВИ-

І НАПТИ І ЯК ВИНА-І 
ХІДКИ ОБЕРНУТИ В І 
ДОБРІ ГРОШІ. 
ристийте зараз. 

Пиіеіть до: бОвс— 
TUE INVENTORS P r n L I S H I N O COMPANY, DepL Sw. 

4flS Mnrlne Mt_ V.w YORK Гіѓг. 

Ш И Ф К А Р Т И ! 
Д Н Я 1Б. КОРАБЛЕМ JPOR 
`'``Ћ НОВОГО ЙЬГЖУ ДО І̂ М̂ РТА-

- — МОЖЕ ВІДЇХАТИ 

350 ЛАСАЖЕРІВ ДО ГАЛИЧИНИ І БУКОВИНИ.: 
Замовляйте місця сейчас, наш представитель їде ра-

зом з вами до Галичини. Висилаємо гроші по деннім кур-
сі, виробляємо пашпорти, спровадимо вашу фамілію з ! 
Европи. — Голосіться сейчас на слідуючу адресу. v 1 

UKRAINA STEAMSHIP AGENCY, 
93-95 Е. 3RD STREET, NEW YORK, N. Y. 

В. Водник, управитель. 

НА ПРОДАЖ сейчас бучерНЯ і гро-
ерна, бизнес добре проспсруючий 

добрім стані. Властіѓ 

і, до штору під Ч. 158 Топ-
nele Ave., Jersey City, N. J . '89-91 

відповідну шифкарту, рівнож мусі 
свій пакунок (баг'аж). До того вам потре- ч 

Ш ба помочі, значить совісного агента. Тож зверніться до нас, ми вам 
(Ц) виробимо пашпорт в протягу 4-ох днів і викупимо відповідну шиф- ^ 
Ф карту на найліпшу морську подорож, займемося податком і виснл- ^ 

(G) Мн отримал'и мідуюче письмо від одного з наших пасажирів: !J 
xgv „Ми ннзше підписані поручаем всім, котрі їдуть до краю шо 

Армії, Герцеѓ випровадив нас як слід, з чого ми е вдоволені і pa- Q 
(Q) днмо другим, шоби вдавалися до нею а рівнож будуть вдоволені. (( 
(Яч — 3 поважаннем, Проць Снманик. Л. Рудніцкі. Ян Должанскі, І'ре- ) 
^ гор Маюќ, Федор Тиличкан, Іван Чайковскі". 
ж ' Спровадимо ваших св'ояків скоро і займемося ними при виході І 
`ІЗ) з корабля в Ню Иорку. . 6 
Щ ГРОШІ ПОСИЛАЄМО 1 ГАРАНТУЄМО ЗА ДОРУЧЕННЄ І 
ф IX В СТАРІМ КРАЮ ВІД 3-ОХ ДО 4-ОХ ТИЖНІВ. Л 
Ф Не примушуємо міняти гроші, як се роблять другі агенти. (( 

1 ATLAS TRAVEL SERVICE CO., I 
Manager ARMIN HKRZEG, ( 

І 127 WISHINGTOH 8 Ш Е Т , NEW YORK, Ц. Y , I 

ПОЗОЛОЧУВАНИЙ Л А Н Р Ш О К ДАРОМ 
ПРАВДИВИЙ ЕВРОПЕЙСЬКИЙ R0SKUFF 

Л И Ш Е $475 
І мати добрий, гарний і 

ПРАВДИВИЙ ЕВРОПЕЙСЬКИЙ R0SK0FF 
Сей годинник має шнро-ніклеву грубу і сильну обложќу, з до-

І брим швайцарським осередком, патентованим регулятором -
ошкленнй проти запорсш-ення. Числа вказуючі Години " " 

1 окрасах. 
гарних 

88,89,110 І 
Сі' годинншо- є дуже ліані по цілім сі 

і показують час регулярно. їх можете носити, ло німці і в неділі 
та свято`ші дпі, бо мають гарний вигляд і е треаалі. 

Другі продаќѓть сі годинники по 8 долярів, і більше, однак ми ( 
, продаємо їх для розголосу часово за $4.75. додаючи до кождого 

годинника даром один гарний позолочуваний ЛАІІЦЮШОК. 
) Не зволікайте від сеї нагоди, але ще сьогодня пишіть по ссй 
, годинник,, бо їх вже ие много осталоси на складі. 

Прн замовленню вистарчить залучити 25 цнт. сріблом або мар-
I ками, а решту заплатите, коли сей гарний годинник і позолочува- ( 
і ний ланцюшок зістануть доручені до Вашої хати. ( 

ПИШІТЬ на адресу: ' ` , 

` ALL WORLD EXPORTERS, J і 

І ІОІВ NO. ASHLAND ATK, Dept. 640, CHICAGO, ILL. ( 

Mr. D. O'BRIEN 
ІІ5 Greenwich Ave., Stamford, Conn. 

27. падолиста 1919 p. 
Коли терпите на якусь ново повста-

ту або застарілу недугу а потребуєте 
помочи спеціялісти Прийдіть до мене 'ЌМИР.,В...точно, а я зроблю для Вас 
іе, шо міг зробити і для других. 

ДОВОДЖУ ДО УСПІХУ 

j скоро, тривало 1 за малу нагороду, бав 
МИХАЙЛА!""""" перерви у Вашім заняттю. Мої 

се і І ТВО-І0Ф,си
 находились діерез довгі роки а 

, т . „..„„л,-З гімсамім будинку, І мене знають яи 
1 осторожного, ревного І успішного спе-

MiiiY її ,по- оіія.тіста. Одна- вЬнта в моїм офісі І 
ІМ І АНІ У т о ч и а екзаміиація упевнить Вас, що я 
O'I Deltra- ' з і и ; Р н У Вас на дорогу яка веде до здо-

89-90 Р о в л я - 64— 
КОЛИ ви ТЕРПИТЕ 

,ч. прошу зголоситись до: МІСН-
.EL RAIS, Box 26, Oxford Furnace, 
I. J . 88-89 

HA ПРОДАЖ бучерня і гросерня. 
обрий кеш бизнес. між нашими і, 
'лавянами. Ніле ўладженќе в добрім 
іакі. Голоснтнсь' до: І'. BULWICZ, 
81 Monmouth St., Jersey City, N. J. 

89-90 

ЩОСЬ ДУЖЕ цікавого для WA 
лєрів 1 вдівців. Пишіть, залучаючі 
У-ІГГИТОВУ марку на адресу: ROYA1 
SALES CO., SUtion О, New Yori 
City 2Л-

W. OGONOW-
SKY і CAN, 138 Essex St,, Jersey 
City, N . J J 87-89 

вода й стріт-кара близько. Прошу По-
віломнтн а заразом і ціну подати на 
СЛІДУЮЧУ адресу: D. HRYNIEWICH, 
R. F. D. R. 1, Box 72, Livermore, Pa. 

нервовий розстрій, завороти, о 
не, кровні і скірні недуги, МА. 
Вам в очах, слаба памятц слабі І не-
певні нерви, безсонність, болі в карку 
І крижах, ревматизм І безвладність у 

— слабість горла, жолудка І иедо-
ія кишок, болі невральгічні, го-

рячку на язиці І запір, ТОДІ НАВ1-
ДАЙТЕСЬ ДО МЕНЕ. 

ПРИМІНЮВАННЄ І^ЄіЧТРНКИГ" 
ЗАШКІРНІ ВСТРІКУВАННЯ 1 ІНТА-
лятині МЕТОДИ УПЕВНЯТЬ ВАС 
ПРО УСПІШНІ ВИСЛІДИ ЛІЧЕННЯ 
Порада зовсім даром. Прийдіть нині. 

Не відкладайте. 

DR. Н А Ш І Ѓ 
СПЕЦІЯ ЛІСТ } 

146 EASf 14th STREET, 
Напроти Tammany Hall, New York. 
Годний офісові: Денно від 9. рано до 
1. попол. Вечер: від 6. до 8. В неділі 
I признані свята: від 10. до 2. в ио-

лудие лише. 
Осібний почекальний покій. ` 

ХТО МАЄ ЗАМІР 
спровадити знакомих а б о р о 
днну з краю до Америки а ж а -
дае іиформацій в тій справі, 
хай зголоситься до: 43—. 

LAW OFFICE, 
49 Е. 7ta Street, l e w I . r k Ctty. 

ФАРМИ! ФАРМИ! ФАРМИ!) 
Родимці! Купуйте фарми в околиці 

міста Онейда, Ром. Тут е землі рівні, 
без каміння, родиться всьо. Можете 
їхати вперед де хочете за фамами а 
відтак приїдьте до мене, а переконае-
теся де є ліпша земля. Скажуть Вам 
всі наші укрьїпські фармери, що в 
околиці Онейда е найліпший грунт. 
Пишіть якої великої фарми хочете І 
кілько можете згори вплатити. 84-92 

А. ФИЛИПЧАК, DVRHAMVILLE, N. Y. 
(Tel. 38 F.i41„ Station, Oneida, N.Y.) 

ЧИ ВАШ ЖОЛУДОК 
ЄЗШСУТИЙ? ' І ' 

Коли так. то чомуівіа. маєте під ру-
кою найбільше цілющий, лік в світі— 

,ркн прочищав 

А Д В О К А Т 

О.Н. DR0EGE 
49 Е. 7TH ST., NEW YORK 
Уділяє дармо поради в всіх 

справах судових що дня 
від 4. до 8. години вечером, в 
неділі від 10. до 1. пополу-

дни. 43— 

Доктора в формі цукорків. 
узяти ве-

чером, а найбільше два, а рано Ваш 
жолудок буде упорядкований, наче 
ніколи не був попсований, бо сей зна-
менкнй лік 

НАПРАВИТЬ ЖОЛУДОКІ ОЧИСТИТЬ КРОВІ 
Доктор в формі цукорків 

ПАРТОЛЯ Є найліпший приятель 
мушнн, женщин і дітнй. В кождім у-
країнськім ломі повинна находитись 
короб'ка ПАРТОЛЯ. 

ПАРТОЛЯ Є поручўвана І продаеть-
ся у великих за $1.10 коробках, t 6 
коробок лише $5.50. АРТЕКА PARTOSA ` 
1 0 0 Second Атеапе, Haw Tack 



О В О В О Д Я 
Ж № 

ВАХ МУ)ІЧЬЙСВКИХ І ЖІНО-

І ЧИХ НЕДУГ 
стараніго балае 1 ліичть. 

І 53 EAST 18ТН STBETT-
HEW YORK CITY 

ГОДИим С^ІСОВкуМ подм;-Ьиаі, ce-
рсля.І ‚суботи від а рано до 8. вечер. 

" ' х е безплатне бая вя на. 
ІІИ'ч, приймааться за поперед 

ний пороаумііпіїм. 

УКРАЇНІ 
ПОТРІБНО ПЮДИЙ 

ЗІ 
, ПамяіаЛте, що коли Ви вибираєтесь 
т-а Укішіііу, ю Ни повипііі їхати там 
ві знлппем вІігМЯсь`иої нони. Коли ДО' 
рАіа уніивн.ті.шпься люди зі знанпєь 
-Длглійсі.киї м.мчі будуть там пожала-

осипи. І тому знане ан` 
для Rdc е конечне і Ви 

,і іднійше. Ну а коли 6г 
Вв ірііиилпсь осляти на все В Амерн 
ЧІ то чи Нам не 'потреба 1 знати ви 
глійп.иого язмкв? Ми ііучпмо, шо ІЌ 
уіі.'інні .3 а і с я' і і н від ДНЯ опису до на 
шоі wtcc-H, Ви будете говорити пс 
ВМДІИськн. Пробну лекцію і подроби 
ul висилаємо но одержанню 10 центіѓ 

рќами (, канадійськн-
Адреса. 30-32 

Т AMERICAN PREPARATORY 
SCHOOL, Hvpt IB, 

kS2S W. 4 7 0 , NT- KBW YORK CITY. 

Пе p е елі ду ють-нма иску вачі в. 
На нрипоручеж-Р'. генералі.-

Ного иоокуратора.Палмера спе 
ціяльні агенти департаменту 
сгфяведливоггѓи зажадали віді 
десятьох головних і побічних 
агенцій мясних виробів Арму-
па і Компанії видачі всіх книг 
і документів, аби можна було 
розслідити визиск зі сторони 
сих мясних баронів. Усе діло-
полство сеї компанії' має бути 
докладно перегляиене діловії 
ми знавцями ще від 1. цвітня 
1919 року, а о'кремо мається ПОЗСЛІДЙТН справу бараиини з 
Нової Зелягндії межи 1. мая а 
20. лнпяи б. р. Усі рахункові 
висліди подасться до відома 
лаві присяжних судіїв, яка буде 
сю справу розбирати. 

„Сухе" Сінсіиаті. 

У бізнесовій секції міста Сі 
сіпаті, О., пуќла минулої середи 
головна водопроводна рура Г 
залила дотичну частину міста 
По домах забракло води і лю-
ди бігали з ріжнимп начиннями 
з 'одиою місця до другого, шу 
кнючи за водою. З обави, щоби 
не потріскали парові кітли, всі 
фабрики вигасили були огонь 
під своїми кітлами і з того При-
воду МНОГІ робітники мали не-
сподіванс „свято". 

Увязнений за двожеиство. 
Роберт Дж. Квенел, син був-

шого нароха в одній з нюйор-
ських протестантських церков, 
опинився в нюйорській вязни-
ші „Тум", оскаржений о дво-
женство. Його мають переда-. 
ти властям в по'віті Г.секе`с, 
стейту Ню Джерзи, де відбу-
деться судова розправа. Аре-
штопаний заявив, що він оже-
ннвся вдруге з тої причини, шо 

о перша жінка відмовилася 
взяти з ним розвід, бо на се не ВОЛ ЯЛИ їй її РЕЛІГІЙНІ почу-

диів тому цюаревої Евгеиії, 
жінки останного французького 
цісаря Наполеона ПІ. В своїм 
завіщанню померша записала 
сі свої спомини еспанській ко-
ролевій, з тим застереженнем, 
що вони не сміють бути опуб-
ликоьані. За право опублико-
вання сих споминів перед дво-
ма роками жертвовано цісаре-
вій Евгенії $ІОО.ООО. Згадані 
спомини обнимаютЬ 40 літ жит-
тя помершої, включаючи і пе-
ріод до кінця світової війни. 
Вступленню Америки до війни 
є. в дневнику цісаревої ЕвТеіШ 
присвячено ЗО сторін. 

' Розбишацький нанад на 
сч шнмбеляііа К. Курнллу. 

Сиракюз,-Н.И., 20. липня. -
В понеділок миќў'вшого тижня 
о годині 5-тій рано ианалн ЏІ 
о. Куриллу,' українського греко 
католицького священика при 
церкві св. Івана Хрестителя, 104 
С Вілбур Аве.. СИРАКЮЗ, Н. Й., 
узброені РОЗБИШАКИ. Притоі 
ність ума СПАСЛА о. КУРИЛЛУ від 
смерти. 

Напасники вдерлися до пив-
Ниці, відки пробували дістатися 

J СЕРЕДИНИ кімнати, однак ся 
ітукале вдалася, бо двері ґіу-

ли защіплені з середини. По-
пробувавши всі вікна в долині 
якимсь долотом, злодюга зно-
ва не знайшов способу діста-
тйся до середини, бо вікііа були 

^.кінц+і розбишака 
побачиі 

Нагробніїќ убив дитину. 

ДР. ІВАН СМІТ 
дікдн УКРАЇНЕЦЬ. — СПЕЦІЯЛІСТ 

- ОПЕРАТОР, 
ДОЯОНУЄ НАЙТЯЖШІ ОПЕРАЦІЇ МУ-
шин. ЖЕНЩИН і ДІТИЙ, СПЕЦІаль-
я е ПЃОПУЌЛІЃНУ (Т. С. КИЛУ), ЛГ-
чнть З ПЕВНИМ УСПІХОМ РЕВМА-1 

ТИЗМ, НЕДУГИ ЖОЛУДНОВІ, СЛІПЎІ 
ГЕМОРОЇДИ, ГРУБІ ЖИЛИ, 

Коло дому Віліяма К. Неша в 
Лінколн, Н. Дж., лежить цвин-
тар, на якім росте кілька чере-
шень. Син Неша, Втлілм, зай-
іиоп на сей цвинтар, виліз на 
один нагробни'й камінь і хотів 

і пригнути одну галузь з дозрі-
лими черешнями, к'оли він на-
гнувся яа дотичною галузкою, 
НагробиНК звернувся і прива-
лив собою 3-літного Віліямо-

2 - е певов. і від в—а вого братчика Альфреда, який 
і сьвята від ю-тоі ,ано стояв під сим нагробннком. Ка-

де 2-rol поно-удвв. ‚міиь розтороЩив голову дити 
її видобуто зпід нагробки 

Я ГЕ, ГОРЛО, УШИ І ИНШІ НЕДУГІ 
МУЩИН І ЖЕНЩИН. єсли хто НЕ 
МОЖЕ ПРИЙТИ ДО МЕНЕ, ТО НАПИ-
иттть ЛИСТ І ОПИШІТЬ всю ВАШУ 
МЃІЎГЎ, ЗАЛУЧІТЬ МАРКУ НА ВІД-

повідь. 

Dr. JOHN SMITH, Jr., 
327 EAST T7TH STREET, 

HEW YORK, N. Y. 
Ѓодно у рід..I: ' Телефон: Stuyvesant 449a. 

DR. D. MEINWALD, ЛЕНТИСТ. Лічить І вкриває без БОЛЮ зуби. 
Гарне ВИКОНАИНЕ за умірковзну пі-
ну. ГОВОРИТЬ ПО українськи. 77-89 

тав tajdlow STREET, 
eor. Штія-rton SU KEW YORK 

Вх)д з долішного повсрха 

І̂ГДТЇНТЯ 
Пишіть ло мою українську 

КНИЖОЧКУ. Вишлю її БЕЗ-
IU1ATHO'. Я можу провадити 
Вйшу Патеитову справу як 
наПлучше маючи 10 тіт досві-
ду. Пришліть сиій вииахій до 
пгкгаіреміія. Стережіться ие-
ре`Гтстрованих фірм У Пишіть 
днесь' до меі-е. яко регістткт-
ваяого адвоката, по ўкраї'н-

ськи: 80с— А. М. WILSON, 
B-triBtered Patent Attorney, 

а т о rictor ШІЧ 

WiSiHXCTOy, I), c. 

ПО ВСІХ 
ЗАКУТИ-НАХ ЗЛУЧЕНИХ̂ ДЕРЖАВ 

ЕНБЕРГ, 
МИРІ СПЕЦІ ЯЛ ЌЯ ЗІ 
СТАРОГО КРАЮ 
всім т'-пд-чкм Ухреіввям, 

ШШ манаав-л -%вуѓя. ' 
Ьпв`ЯАЯлТПЯЃЙяІ Т ИАЯ. 
"ТЯМ УСПІХОМ РЕВМА-

ЯКІ НЕДОМ̂ ГАНЯ ЖО-
КЕЯУГН УТРОІГ 

ЗТРУС-ГЕНЄ ТНЯ, ЃЕ! 

в І дТт.И в евіі 
В фіск? в#о в ц-мГ ..thr.TlB, євечнідь-

І.сте, -мжеД .я.ш. 
. . . девірем сюю 
вві І єн у 1 ЙЗВІВТЯ) 

медўѓу, а віст... 
вві І єн у 1 ІЧзв-втму моо-ду.-

Ня вмадимИд. вмуміт% вмив. -авяу. 

DR. В, HOHENBERG 
Ш-+Ш А-ЕПРО, 

(між 17. а 18. улиаето) 

NEW ТОВК СҐҐІ 
`Ў$ХЬЏ офіеліі: (ЦОДҐВЯО від t-џЛ 

. . . о дa 8-вьі ц^вЏ. 
...eeќv-і 1ЯН2 Htu- ів-в-iat' 

Зпсуд склепової злодійки. 
І Іаию йосифину Вагнср, літ 

і, з НЮАРКУ, Н. Дж., засудже 
о на ̀М) днів до робітн'ичого 

дому за те, що вона в однім де 
Ндартаментовім склепі вкрала : 
ляди тов;ірів вартости $45. Хоч 
се була її перша сього рода 

ровина, то суд иомнмо того 
засудив її на пгжмусові аре 

ітантські роботи, бо ДИСТРИК-
товий прокуратор, котрий об 
жадор.ував проступницю, дока 
Зўвав, що іѓ оста'ннім часі зло 

їства по склепах з боку го 
стйй западто поширилися". 

Обіцяв воскреснути, але не 
. додержав слова. 

В повіті Ґарард і в сумежних 
йому повітах стейту Кеќтоќн 
жиють сотки людий, котрі і 
членами релігійної` секти „Свя 
тих Пс.тенок". Один з тих сек 
тантів, Андрій Сінгелтои, чую 
чнся близќим смерти, прнк'лн 
кав до себе свою жінку і за 
жадав від Неї, щобќ в три мѓ 

по його похороні вона від 
ла йому трумну й отвори-
, а він тоді встане і пійде 

к ішки до свого дому. Свідками 
того дивного жад'ання були 
уногт товариші Сінѓелтона, які 
вірили, що умираючий, один з 
‚найліпших членів „Святих Пс 
(лейок", додержить справді сво-
єї Обіцянки. 

Минуло рівно три місяці від 
дня похорону Сінѓелтона і йо-
то жінка враз з многими собра 
Ітами покійного ііійшла НІ 
цвтіИтар. Мущиии від'копали 
трумну Сінѓелтона, піднесли 
-віко домовини іѓ., чимскорше 
його назад спустили, бо сопух 
тйнючого тіла Не дав їм Дов'го 
церемонитися. Сумні людиска 
закопали трумну назад і пій 

мін з 'похнюпленими го-
ловами, нарікаючи на віролом-
ність свого релігійного товари-
іііа. 

Многі члеии „Святих Пеле` 
цок" прийшли тепер до заклю-
иення, що їх померніий брат 
'Сіцгелтон'Прийд'е до. них з ду-
ховогб світа. 

Американські 'видавці ласі її; 

З Лондону доносять, що аме-
риканські вндавці побиваютьсц 
дуже за тим, аби д`істати в свої 
Іруки спомини помершої кілька 

нерсі, де спав'О. Курилдо. Я-
кимсь чудом він видрапався до 
того вікна та зачав вікном ліз-
ти до середини. В тій хвилі збу-
днвся о. Курилло і пт-бвчнв зн-
маскованоѓо напасника, який 
переступив одною ногою через 
вікно ,і вимірнв реЬольвер 
впрост до нього. Однак о: Tty-
рилло, не стративши притом-
ности, вхопив подушку, знсло-
нився нею і з цілою силою ки"-
нувся на напасника та зіпхнув 
його на діл. Напасник як дов-
гий полетів стрімголов з по-
душкою на хідник, де дістав 
научќу НА свою нечесну роботу. 
Коли впав, дуже стогнав і кри-
чав; певно сильно покалічився. 
Від крику розбишаки кобуди-
лнся сусіди, які сейчас збігл'ись, 
але напасників не зловлено; 
щезли як камфора і побитого 
забрали а собою та дзли ногаМ 
знати. Осип Заремба, дяко-
учитель. , J 

Арештоваќне двох жовнірів за 
U зневагу. 

На фері „Манѓатаќ", яка кур-
ге між Ню ГІорком і островом 

Стейтен, сиділо на кріслах 
двох 17-літних жовнірів, Котрі 
повикладали свої ноги на два 
инші крісла. Побіч них стояло 
богато женщин, не маючих де 
усісти. До одного з тих жовкі-
рів, Катера, якого родѓинний 

ім находиться в Ню Порќу, 
ідійшов нюйорський-театраль-

ЃГІЩЗДО№ОІ'̂ Г̂ІН!!І.!І3гс"''с'",м, 

ЌРЕВНИХ І ЗНАЙОМИХ 
СГІРОВАДЖУЄМО ДО АМЕРИКИ В ЯК НАЙКОРОТВНМ ЧАСІ. 

По інформації звертайтесь де: 8 6 -

STEPHEN KOWBASNIUK, 
244 AVENUE A, COR. 15TH ST., NEW YORK 

ЛЮБИТЕЛІ МУЗИКИ! 
Звісна на весь сьвіт нюйорська першорядна фірма КАРЛЬ ФІШЕР 

норучае у^граїпському вагалбви евгЯ 
СКЛАД МУЗИЧНИХ ІНСТРУМЕНЛВ 

І.ВСЯКИХ МУЗИКАЛШ. 
Продає всякі музичні Інструменти, прибори, ноти. 

Методичні підручники для науки музики па всяких 
інструментах І взагалі все, що входить в обсяг 
музякя. 1.33с— 
, Як поодинокі люди так І ті, шо оргаиїзумть му-
ШТНІ кружки, смичкові орхестри.і банди на дутих 
Ьіструментах, найдуть у тім складі все для них по-
трібпе, а також дістануть всякі ІПформації для за-
купна відповідних інструментів І як учитись грати. 
Ся фірма отворияа українськ-ий відділ, який ведк всяку переписќу %Л ето-
ронінми в українській мові. Тож вььтіло звертайтесь я своїми потребами 
ДО тої фірми в `українській мові. Ілюстровані катвльогн внсилаесь на 
-кадане. Весь товар досконалий, а-цїНи -о^ксгвалі Адреса: 
СДВХ FISCHER, COOPER SQUARE, HEW TORK, H. Y. 

He тратьте 
свого, довіру -:- -:Г 
Задухѓа 1 ТЗрак волі є паслілттами доашої пточ і , а котрі 
тр тидслідки якзітутЯІ 4Ик сніг під лучами тепдото сонця, 
через тревале уживанне 

БОСАКОВОГО ЛІЧНИЧОГО ГІРКОГО ВИНА 
з н й м є і ж т о г о лРннгчото кріпителя, ко-
трого НЕСЧЯСЛЕНІ приятелі узнають ЗА НАЙЛІПШИЙ жолудковнй ЕЛІКСІР. 
БОСАКОВЕ ЛІЧНИЧЕ 

Г І Р К Е В И Н О 
успокоїть нерви, додасть і освіжить 
нову кров і приверне Вам утрачену 
енергію і силу духа. 
Ужнйте одну фляшку сего прнродно-
го кріпителя, вироблюваного з чистих 
і доснідих зерен, лічничих зіл і корін-
ціь, після стародавної а досвідченої 
рецептќ, а переконаєтеся, що 

БОСАКОВЕ ЛІЧНИЧЕ ГІРКЕ ВИНО 
піддержить і засилить Ваше тілесне здоровле і відмо-
лодить душевну оспалість. 

При купні питайте виключно за БОСАКОВИМ ЛГЧНИ-
ЧИМ ГІРКИМ ВИНОМ. Неприймайте підроблених вин. 
До набуття в кождій .тпішй аптиці, гросерні або нря-
мо у витворців. . язе— 

B0SAK 
MANUFACTURING CO. 

SCRANTON, PA. 
ЦІНА:—12 фляшок аа $14Л0; 6 фляшок за 57.50; 

одна флятяка за $1.50. 

1 1 1 """" '‚ЛЩ - 1 1 ' 

иросив Його, аняТи він від-
с т у п и в ОДНО з своїх двох крі-
Сол його, жінці. Оба, Жовиі-
ри почали тоді ганьбити і зне-
важатн згаданого бізнесовцЯ, І 
результатом тої суперечки бу-
Ло арештованќе обох нечемних 
вояків. Міський судія зажадаві 
від них тю $2.500 поруки, 'а вт'д-
так увільнив їх аж до розправи 
перед лавою присяжних судіїв. 

Побили страйкерів паднцями. 
Мннувшого вівтірка і середи 

відбулася в Римі, столиці Італії 
улична боротьба горожан 
трамваевими страйкерами 
Страйкери явилися на трамваях 
з червоними прапорами, а 
розярило товпу, яка кинуЛася 
на страйкуючих з палицями 
добре їх 'потурбувала. Окрім 
того знищено друкарню соція 
лістичної газети ‚.Авакті". Дру 
кіЛрня часописи „Ппока" запро 
покувала видавцям „Аванті" 
видрукувати на своїх машинах 
їх га'зету, але топпа окружила 
в ночи друкарню „Епоки" і не 
до`пустила винести відтам ви-
друкуваних примірникж „Аван-
тї". 'Підчас сеї бучі ранено 
кількасот осіб. 

Де найліпше жити. 
Один поважний учений і су-

сиільннй діяч радить Ь одній 
популярній часописи `тримати-
ся хліборобства, „р.о,,.нема ца 
світі красшч'̀ .У. заняття, попаді 
хлібордґя^но,, В і і і , ‚дрнуеться, 
що MJCTO так дуже прнтятпе 
ACHFVK}'IHAILITIPTLSLITII :СВОІМІ''4г)ря-
зкучнм, мутним від диму і за-
дУшпим життем. Нема `в тім 
життю правдивого одушевлен-
ня природного, ані правдивої 
любовќ до свого ближнього, 
ані правдивого душевного вдо-
волення, лише Якісь безголовій 
перегони, нераз за тим, чого в 
цілім світі і зі свічкою не най-
деш. 

Не треба думати, що душні, 
задимлені і порошні прнстани-
ща робітеќќ є найліпшим за-
няттем, або що офісова робо-
та то вже щось найкрасше на 
'світі. Вн перейдіться вечером 
по ЎЛИЦЯХ міста, а побачите 
понайбільшій части витокче-
них, смертельно блідих людий, 
що вже не належать до загаль-
но людської здорової раси, але 
до якихось Міських звироднілих 
людий. Місто не дало сим .по-
дям в порівнянню до сільсько-
го життя нічогісінько. Про їх 
дітий то вже ніщо й говорити. 
Передовими людьми дуже ча-
сто, навіть в містах, бувають 
люди Виховані на селі, на фар-
мі, а не діти виховані по містах. 
Діти міста звичайно деморалі 
зуються, а вже каі'гбільше ті 
що покидають родичів і попа 
дають в пайбруднійше ЖИЃЛ 
міста. Зовсім природно, що та-
кі не можуть попасти між ќрас-
ших людіпі, але поітайбілі.іпііі 
части там, де раз на вс̀ е для, 
життя на фармі пропадуть, 
тиМсамим будуть пропащими і 
для своїх родичів. Тому ВЩІІ 
люйте своїм дітям любов до 
землі і до праці'на ній так, шо-
би з часом створити на кольо-
ніях гідне життє до наслїдуван-
ня градушим поколінням. 

Те все, шо новисше написа-
не, не е ніякою видумкою, а.че 
живою правдою, до якої тне не-
раз прийдетьсяїіам вернути. 

" Аликоголь з ЦВІТІВ МАВРИ. 
В .(НДРУРРС'те дцревні'нмавра" 

і з однйѓя, 1такого.ідерева, яке 
продукує 200 до 300 ФУНТІВ цві-
тів річно, виробляють добріЃй 
алькоголь, а туземііі Індій ви-
робляють з них наііій-дурман, 
З одної тони сухих цвітів ви-
робляють 90 ґлльонтВ чистого' 
ал`ькотолю Такої сили, ЩР̀мож'-̀ 
на його уживати до гоќєння 
моторів. В Гидеребат продуку 
ється 700.000 гальояів такого 
спірту. 

Мильна наука. 
Славний дослідник далеко 

Канадійськоі півночи, Стефан-
сон, критикував в одній зі сво-
їх промов шкільні книжки, бо 
з них довідується шкільна ді-
творл мн.тьііо про підбігунові 
околиці, будьтоби там не булО( 

майже ніякого життя. Навпаки,' 
в підбігунових околицях є так-
само літо і зцма як і в цілій Ка-
наді, лише з тою ріжницею, що 
літо є коротке, але ростияність 
є там майже тасама що й тут. 
Він сам начислив 640 родів цяі-
тів і богато родів трави. Твер-
АНв, що так як кождий край 
продукує щось одно, підледові 
околиці зовсім від` того не ви-
ќлючені. 

J 
В КОЖДІИ УКРАШСЬКІИ ХА-
11 ПОВИННА НАХОДИТИСЬ 

ЧАСОПИСЬ „СВОБОДА", І 

ліБ.єртауБОцдиІІ.ШЕРИ 
купуємо ПО ІдодеішЬі. KypcL' ! FF^ 

8. KOWBASNIUK, 
Broker, 

9 7M Атеппе A, eor. 15th Ot, 
.Hew Тоѓй, її, Y. 

I_ $ яеренк свої офіси до власного будивќў ;пІд 1ЄП СІРГ ООТІІ СТ 
ч!б.ііі?ько .ГІ.-д(сіигтіЬн Евеню). Погтит'за моєю "1- Ї"Н Г.Л0І ІОІП 0 1 , 
'карськ(Ж) ўслугою став таї: великий, що мій ліокаль окааався рішучо п 

- обслуги снльио зростаючої мгчгї КлІентелІ. Коли Ви терти , 
ЛТ нервів, бита серця, ослаблення легких, прикру утому, заь... 

роти, болі голови а т.вавічеішем. сииавленж, членів тіла, гнилі рани, чнря-
Яи, каѓтар, балі горла, болі жолудка і прищі? Сі недуги як і много иіішид 

М ‚часто першими`признакимн наближаючої ся утрати здоровля і сили Ви 
дай.есі. лічеімио в гиічитках доброму лікарєви. 

-ДОБРА ВІСТЬ ДЛЯ НЕДУЖИХ 

Важні успіх. 
Лічено сдєітрякою і ор-ля-4 
в-і-тлкув.яв в вров ccpji 
ввасвнвю і Г.ав-еріиок,. яві ЛІ .сти, 
ужнваю, а-.певвюв 'добўі у 1 

свідн. Норвдьтеся иево ч-` 
пер. Не відкладайте ва дру 

Недужі яувгиив І жеищяив 
lie тервіп. Пс анеиірюіітссі 
ПряЯдіть до м.-ме іде нині 
авсрніть ва дорогу до здоров і 
дя і щастя. II многні сдучалУ 
всява иедуга погірштесь, ко 
ви {м в-д.етьея ЯВВЯВЯ еі.ар 
еьку ПОМІ̀ і. віддамѓось мені і 
Впнеў. Скврястаќте я иеті: 

довгого ДосьвЦу в дічеві 
хвоипіті, яераовяі, шкір 
В И І кроь`япі клопотів. Фаь 
та про те, шо я поміг твк-я 
чам дв}днй iioDiijini вас уві 
рвтв, що і Нам поможу. За 
арвшувеь вас відвідаѓй мене j 

п р и м . 
кровні, шкірні 
1 нервові ќло-

СВІЖІІХРОПІЧ-Г0" - " О Р А Т О Р , Н НІ ДОЛЯГЛИВО-,Е ДООРЕ засоблеиа у ВЕЛИКИЙ ряд Л І к І іі 
Ідля всіх недуг, 
Ілічу, і КОЛИ лаю О`{И7 НЕДУГИ (жому лік, то знаю до 

ж о л у д к о в і , ` г ` п 

кишок і иечГн-' 
ки, також РЕВ-
матизм, болі В 
крижах І ВЯ лови, ЗАПІР, 
завороти, ПРН-1 ЩІ Г КАТАР го-
лови, н о с а I ГОРЛА. 
НЕ ЗВОЛІНАЙТЕ, 
АЛЕ НАВІДАЙ-
ТЕСЬ СЕЙЧАС 

бре, що він Аістане 
маю ленінУѓІь. про чи 
сѓоту і ‚силу тих Ліків. 

У Л̂Яиіік Е Н Н є о ф і с у 

РУРГІЧНІ 1 МГХА 
НІЧНІ АПАРАТИ і її 

повну OIIIM-
!н1сть про їх застосо 
ванне можу їх ўжива 
ти з великим успіхом 
Ідля недужих. 

ПП І С Ш І О 1 2 0 К А 8 Т 2 e t - ояявкт, 
П П , ІГЯІО Бд.:ьяв л-ксгнгтвн Евя-. U ПІ TYU ІМ V YGW YORK, N. Y. 
ІАПЛАТИТЕ КОЛИ ВИЛЇЧИТЕСЬ З НЕДУГ 

КРОВНИХ АБО НЕРВОВИХ. 
Офіс оснований понад 35 діт. На дічяио нічого вяцогв. Уівамвям 

Інайліпшах спососГів ліченд в сьвіті. Мв се зявсмо І ваші пацііиі. 
'са1анактть. Гвмороідв рівзїчо дічмть ся без оаврвціі І (олю. Рев-
мвгнзм І .сі. недуг, кров. І нервів, баз огляду вн старі І тяжкі 

Іс.оро віч.іь 'ся прм можлвіо яайНеньиійх а.датяаі. 1114 . 
І подумаќѓє над емм! НІ один додяр заядатитв, аж Вв зістіимв 

мИчвмІ. — Години ўвадові: аід 10. до 5. у аі.гірим І суВота 
від 10. до 8. В неділі від 10. до 1. са 

(Бдмако 75-тоІ улакі). 
н-гшшшна ТНГ.АТМКЯТ, ЩЙХКГЏ^РТ А-е-. вр.тт TORK іптт. 

П ЕКЛО, В ХАТЇІ-2 
ОІРАЗ з жит і НА РОДА В Одній ді ї — ' і 

ЏЇЦ 
ШЯ'А І , Ц-ьтів 

еяя внослаЛте врвл а ітЛкімн иа адресу: " В І 2 
ІА, bS URA5D ST ,JKR8FT (Х'ГІ, Н, 1 "Щ 2 

ПРИ ПОВОРОТЇ ДО КРАЮ І ТУТ В АМЕРИЦІ 
о рвмесаа від авюмобіл.ового. Я в з враю двага-Ітк.я І добрий мяі-

иік і шофер в Америці. Хто вввчитьса в 
нашій шнолі, таї стана добрим механіком 
І шофером, будете мам вдячні по асі часи. 
Зважте, що наша школа с одною з ліпших 
в Америці. Уживассь до научи асі наіно-
аійші моделі автомобілів. Денні І вечірні 
курси. Можете заробити 25-35 дол. иа таж-
день. Просимо зайти до нашого офісу і ПО-
радьтеся з нами. Офіс .творена! І в неділі. 

`$аяв-уЛТееь де' ввніоі школи. — L. .ЧІерапоЯ, Іиструнтор І механік. 
Для імформаціі'наш офіс отворекий в неділі до 12. г. в вол. Пишіті ARBS А А СТО BGROOJL вад -у, MTH 8 t , HEW ТОВК, H. 

ДО ГАЛИЧИНИ І БУКОВИНИ 
ПОСПІШНИМИ КОРАБЛЯМИ 

АНТВЕРП ҐДАНЬСК І 
ГАМБУРГ РОТЕРДАМ ! 

ИНШІ ПРИСТАНІ відїде найскорвіе кождий хто закаже шифкарту і 
тепер, полайќ число повертаючих до крлю з кождим днем зростає в ' 

, настілок чаго "забсзнсченііе хтіспн III юилабгіях коли відложсне на 
пЬнійше сврнчинить не мало труду до відїзду. Від довгих ліг імя 
Григорія КУНАІІІЕВСЬКОГО є майже кождому звісне, котрий І яко 
оредстГіннтеяь всіх котибеьтпшх ліній як в минувшині так і тепер не 
івалуе своєї чесної ўслуги для пшінці людий не лише в продажі і 

.оіифкарт, яле також і в питих справах, які дотикають не одноѓ 
ваших родимців, на примір: 

ПАСПОРТОВІ АПЛІКАЦП 
приготовляємо в нашім бюрі а також на жадання пересядавмо тям, ї 
що живуть а друіні місцевостях. 

ГРОШІ ПОСИЛАЄМО 
до'всіх частий світа по иайнизшМ ціні щоденного курсу, а аа скора і 
безпечне доручення даємо необмежену гаранцію. ШИФКАРТИ до КРАЮ 
висилаємо тим, що желають виїхати до А мериќ я. 
Хто желае спровадити когонебудь в своїх рідних, нехай не відкла-
дас а вімоаить пе(,едилачеііу шифкарту сейчас. бо внідд в старого 
краю до Америки тільки що зачався. .7 - і 

КОРИСТАИТЕ 3 НАГОДИі 

G, KUNASHEVSKY, 
179 EAST 3RD STREET, HEW YORK, И. У. 

^ ̀  - а д У Ж і М У І Ц И Н И І Ж Е Н І Д И Н И 
`ЩЂХЬЦІР ДО МЕНЕ! 

з ЯКОЮНЕБУДЬ ХРОНІЧНОЮ, НЕРВОВОЮ і ДОЛЕГЛИВОЮ СЛАБОСТЮ 
нќі ВИМАГАЮТЬ ОПІКИ ЛІКАРЯ СПЕЦІАЛІСТА. 

ШЎЌАРІТИ ПОМОЧИ ТАМ, ДЕ П МОЖНА НАПТИ. 

успішні методи, мв-
"`дячиі І е.̀ .снтричн! 

апарати. Новомодне 
увадягенс. a te тут 
як найліпше для іге-

‚дужях людий. 
1 Сотня -Гув-яѝ  1 
женшмн уникнуло 
операцій черва по-
спішне застосоване 

яяк виѓгод. 

освгнутя 

ЧИ ВИ т е р п и т е ' 
яа осдабдене нервів, Нові в кряжах, втрату яамятя, битв `саріія, слабість 
ннрон, вадуичявістц вригнобленв, болі голови. ДО.ЩІ, яривиди, ослабленв 
члені, тіаа; боляќм, скірні виняди катар, пече Вас гордо, балі жолудка І 
в крижах, волі гарда, гарячку, запір, ревматичні болі, прищі? сі як І другі 
недуги в першою проявою, яка міѓж, на-истм шкоду Вашому здоровлю, 

вя уживаємо яа кров ставќки сьвітовяя дім іиввф.,Ердіва 600-014. 
`Я лічив аумгик І жінок через доегі роќм. Вав,і ві-еіднпи упевнять Вас 

ЯН аии спескіностм І .доводять Вас, бо я поможу Вам в скорім часі. Н 
вічу саму ярячяну надуѓв а П симптом, уступають споро. Надане безплатне, 
квяя недужий віддасться яічеи-д. Порада зовсім безплатна. — Приході-, де 

І - " ЄЄМ-МС, МЛЯ шу ваЃте помочи дін.рської. Зволік.вс 

717 LIBERTY AVENUE, 

ШШ6Н,РІ. 
`%І ' 

1 1 


